ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA N.º 11/2003 DE 30 DE ABRIL DE
2003

PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr.ª Vereadora Dr.ª Sofia Nunes Bernardes
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Faltaram à presente reunião, por motivos de ordem profissional, os
Senhores Vereadores, Dr Jorge Manuel Cova Veigas e Mário de Almeida
Loureiro, tendo a Câmara deliberado justificar as referidas faltas.

I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
O Senhor Presidente propôs que fosse incluído na ordem dos trabalhos
mais um ponto relativo a “ XXII ESTADOS GERAIS DOS MUNICÍPIOS E
REGIÕES DA EUROPA (POZNAN, POLÓNIA, 14 – 16 DE MAIO DE 2003) “.
Dado o carácter urgente do assunto proposto, foi a referida proposta de
imediato analisada e aprovada por unanimidade.

INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES

Não houve intervenções por parte dos Senhores Vereadores.
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II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA 15 DE ABRIL DE 2003;
DELIB. N.º 112 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 113 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Amadeu Alves.
O

Senhor

Vereador

José

Alberto

prestou

os

necessários

esclarecimentos.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, ratificar o acto de celebração do
referido acordo de actividade ocupacional.

03. – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS AGRUPAMENTO 0972-MIDÕES
/VI PASSEIO DA LIBERDADE 2003/PARECER DA CÂMARA
MUNICIPAL/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 114 – Presente um ofício de 05 de Abril p.p., do Corpo de Escutas
Agrupamento 0972 – Midões, que anexa o traçado e percurso do “ VI
PASSEIO DA LIBERDADE 2003” que pretende levar a efeito no próximo dia
25 de Abril, documentos que se dão por reproduzidos, solicitando o parecer a
que se refere a alínea d) do n.º 2 da Portaria n.º 1100/95, de 7 de Setembro.
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Posto o assunto à consideração, a Câmara deliberou por unanimidade,
nada ter a obstar na realização daquele evento bem como ratificar o acto
praticado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara pela emissão e assinatura
do referido parecer.
04. – AFLUENTES DOMÉSTICOS/INSTALAÇÕES DE SUINICULTURA
SITAS EM PEREIRA-MOURONHO/PARECER DA CÂMARA;
DELIB. N.º 115 - Presente um requerimento de 13 de Fevereiro p.p., de Luís
Filipe Dinis dos Santos, que se dá por reproduzido, solicitando declaração da
Câmara em como a mesma se compromete a proceder à recolha dos
resíduos sólidos respeitantes a uma suinicultura que pretende instalar na
localidade da Pereira.
Posto o assunto à consideração da Câmara e face às informações
prestadas pelo Senhor Vereador Serafim Martins e Senhor Director do
DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, foi deliberado por unanimidade indeferir o
pedido em questão.
05. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 116 – - Presente a informação n.º 07/2003 de 30 de Abril p.p. da
Senhora Eng.ª Luísa Camacho com a concordância do Senhor Director do
DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativo ao Auto
de medição n.º 2 de trabalhos contratuais, apresentado pela Firma
SOCONGO – Sociedade de Construções Gouveias, Ld.ª, respeitante à
empreitada “ Beneficiação entre Covas (EN 236-6) e Esporão (EM 502) “,
no valor de 86.998,49 € (oitenta e seis mil novecentos e noventa e oito euros
e quarenta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido acto e proceder ao respectivo pagamento.
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Presente a informação n.º 12/2003 de 28 de Abril

p.p. do Senhor

Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativo ao Auto de medição n.º 6 de trabalhos normais, apresentado
pela Firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª,

respeitante

à

empreitada “ Rede de Drenagem de Águas Residuais de São Simão “, no
valor de

9.088,72 € (nove mil e oitenta e oito euros e setenta e dois

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido acto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 13/2003 de 28 de Abril

p.p. do Senhor

Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativo ao Auto de medição n.º 6 de trabalhos normais, apresentado
pela Firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª,

respeitante

à

empreitada “ Rede de Drenagem de Águas Residuais de São Simão “, no
valor de 11.527,84 € ( onze mil quinhentos e vinte e sete euros e oitenta e
quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por unanimidade,
aprovar o referido acto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 14/2003 de 28 de Abril

p.p. do Senhor

Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativo

ao Auto de medição

n.º 1 de trabalhos a mais, apresentado

pela Firma António Martins Fernandes Oliveira, respeitante à

empreitada

“ Execução de calçada – Pinheiro de Coja “, no valor de 3.256,32 € ( três mil
duzentos e cinquenta e seis euros e trinta e dois cêntimos), acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido acto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 15/2003 de 28 de Abril

p.p. do Senhor

Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativo
pela

ao Auto de medição

Firma

n.º 1 de trabalhos normais, apresentado

Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Ld.ª,

respeitante

à

empreitada “ Sistema de Drenagem de Águas Residuais dos Lugares de
Torre e S. Fagundo - Complemento “, no valor de 50.784,11 € ( cinquenta mil
setecentos e oitenta e quatro euros e onze cêntimos), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido acto e proceder ao respectivo pagamento.
06. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;

DELIB. N.º 117 - Presente a informação n.º 6/SETL/03 de 16 de Abril p.p., da
Secção de Expediente, Taxas e Licenças, que acompanha um conjunto de
facturas, documentos que se dão por reproduzidos, relativa ao assunto em
referência.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para a produção de
efeitos imediatos, autorizar o processamento das facturas constantes daquela
informação.
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07. - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 118 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 79 de 29 de Abril
p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.
08. –

XXII ESTADOS GERAIS DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES DA

EUROPA (POZNAN, POLÓNIA, 14 – 16 DE MAIO DE 2003);

DELIB. N.º 119 - Presente as Circulares n.º34/2003, n.º49/2003, e
n.º55/2003, de 28 de Fevereiro p.p., 4 e 16 de Abril corrente, respectivamente,
da Associação Nacional de Municípios, que se dão por reproduzidas,
relacionado com o evento em epígrafe, no sentido dos eleitos locais e
regionais, Presidentes de Câmara e responsáveis políticos das Cidades e dos
Municípios, Presidentes de Condados, Departamentos, Províncias e Regiões
da Europa se reunirem na Polónia para os Estados Gerais do Municípios e
Regiões da Europa, de 14 a 16 de Maio, p.f., delinearem o enquadramento e
sintetizarem as grandes linhas de orientação política futura do Conselho dos
Municípios e Regiões da Europa

numa Declaração Final a ser votada pelos

Delegados Eleitos Locais e Regionais aos Estados Gerais no final dos
mesmos.
Pelo Senhor Presidente foi proposto

nomear um Vereador para o

acompanhar no respectivo evento, visto que é prática comum em casos
idênticos.
Posto o assunto à consideração da Câmara foi deliberado por
unanimidade, nomear para o efeito o Senhor Vereador Eduardo António de
Carvalho Pereira, bem como autorizar, em minuta quanto a esta parte da acta
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para produção de efeitos imediatos, o pagamento das inscrições do mesmos
neste evento no valor total de 1200 Euros e proceder

à transferência

bancária do referido valor para a conta PKO BP IOddz. Poznan
10204027/2579915/360/1 SWIFT CODE BPKOPLPW.
Mais foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, autorizar o pagamento de 1.270,00
Euros, à Agência de Viagens e Turismo, Lda OMNITUR, para fazer face as
despesas da passagem aérea, transportes e hotel.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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