ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 16/2004 DE 25 DE AGOSTO
DE 2004 (PÚBLICA)
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 Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Faltaram à presente reunião os Senhores Vereadores, Eduardo
António de Carvalho Pereira, por motivos profissionais e Mário de Almeida
Loureiro, por motivo de gozo de férias, tendo a Câmara deliberado por
unanimidade justificar as referidas faltas.
I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.
Não houve intervenções do Senhor Presidente da Câmara.
INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Intervenção do Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas:
- Arranjo de passeios: - Interveio o Senhor Vereador Dr. Jorge Veigas
alertando para a necessidade de se proceder ao arranjo dos passeios na Vila
de forma a permitir uma melhor utilização pelos transeuntes.
Sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara informou que as
obras estão em curso.
- Embelezamento da Ribeira de Tábua: - Relativamente à ribeira de Tábua
aquele Senhor Vereador propôs, à semelhança do que se verifica noutros
concelhos, o aproveitamento da beleza natural da mesma de maneira a
transformar a referida zona em zona de lazer.
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Face ao proposto, o Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento
do projecto idealizado para a zona em apreço e que com o contrato de
urbanização celebrado com a Constroitábua, que se encontra em fase de
concretização, já se pode ver a beleza da encosta adjacente e a sua ligação
com a Rua do Palácio da Justiça, fazendo questão que o Senhor Vereador,
Dr. Jorge Veigas o acompanhe ao local a fim de poder indicar a mancha que
será abrangida em termos de projecto.

- Empresa CLIMAX: - Sobre a instalação da empresa Clímax, continua a não
dispôr de informação que lhe permita compreender porque motivo a mesma
não veio para Tábua.
Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara fez o historial de
todas as diligências efectuadas até ao momento, quer com o empresário da
mesma quer com as entidades intervenientes no processo, esclarecendo,
ainda, que as respostas inerentes a este assunto constam da acta da reunião
ordinária da Câmara de 14 de Julho p.p.

- ETAR : - Sobre a ETAR pretende ser elucidado das diligências que estão a
ser efectuadas, para eliminar os maus cheiros verificados em Fundo de Vila.
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que estão a ser tomadas
algumas providências no sentido da referida ETAR ser alargada e passar a
funcionar com dois motores.
Intervenção da Senhora Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes:
- Barreiras arquitectónicas em Edifícios Públicos: - Interveio a Senhora
Vereadora, Dr.ª Sofia Bernardes alertando para o facto dos edifícios públicos
não se encontrarem apetrechados com os acessos necessários aos
deficientes motores, conforme determinado em legislação específica originária
de Directivas Comunitárias e cujo prazo para adaptação daqueles sistemas
expira em breve.
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Sobre o assunto, o Senhor Presidente da Câmara informou que a
situação irá ser analisada no que respeita ao Edifício dos Paços do Concelho.
II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01.
– APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE
CÂMARA ORDINÁRIA DE 14 DE JULHO DE 2004;
DELIB. N.º 260 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
02. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 28 DE JULHO DE 2004;
DELIB. N.º 261 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
03. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA DE 11 DE AGOSTO DE 2004;
DELIB. N.º 262 - Por proposta do Senhor Presidente foi este ponto retirado
da ordem de trabalhos, para melhor apreciação por parte dos Senhores
Vereadores presentes na reunião em referência.
04. – CONTRATO DE URBANIZAÇÃO-LOTEAMENTO DA BARROSA NA
FREGUESIA DE TÁBUA EM NOME DE FIGUEIREDO E FILHOS, L.DAPROC. N.º 23/00-SAD/60/014;
DELIB. N.º 263 – Presente o contrato de urbanização a celebrar entre o
Município de Tábua e a empresa Figueiredo & Filhos, Ld.ª, acompanhado
de um conjunto de documentos que se dão por reproduzidos, promotora do
processo de Loteamento da Barrosa, da freguesia e concelho de Tábua, cujo
terreno é necessário à execução de uma via estruturante com ligação à EN
337 (Tábua/Espariz) que inclui o alargamento do arruamento da referida
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Urbanização da Barrosa e arruamento de acesso à Vila de Tábua – Avenida
da Ribeira.
Submetido o referido contrato, com a concordância do Director do
DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, à apreciação da Câmara e importando os
trabalhos a efectuar pela Câmara Municipal com a mencionada via
estruturante no valor de 15.340,00 €, face à informação n.º 04/2004, de 13 de
Maio p.p., do Senhor Eng.º Óscar Almeida, com o despacho de concordância
do Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
foi deliberado, por unanimidade, aprovar o mesmo, autorizando o Senhor
Presidente da Câmara a outorgá-lo em representação do Município e a
proceder ao lançamento do procedimento administrativo adequado para a
realização das obras em questão.
05.
–
DECLARAÇÃO
DE
UTILIDADE
PÚBLICA-ASSOCIAÇÃO
RECREATIVA E DE MELHORAMENTOS DA VILA DO MATO-DECRETOLEI N.º 460/77 DE 7 DE NOVEMBRO;
DELIB. Nº. 264 – Presente um ofício datada de 10 de Agosto p.p., da
Associação Recreativa e de Melhoramentos da Vila de Mato, que se dá por
reproduzido, solicitando emissão de parecer fundamentado da Câmara para
poder requerer a Declaração de Utilidade Pública, nos termos do n.º 2 do art.º
5.º do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro.
Analisado o processo e tendo em consideração os Estatutos da
referida Associação e a prossecução dos seus fins, em termos desportivos,
culturais e recreativos, a avaliar pelas actividades que vem desenvolvendo,
nomeadamente na área desportiva: - com a criação da “Academia
Futejovem”, apostando na formação das camadas jovens de ambos os sexos
e na existência de um Grupo Feminino de Futebol e na vertente cultural e
recreativa: - com a dinamização de torneios, ocupação de tempos livres em
colaboração com o Instituto Português da Juventude e fomentação e
organização de iniciativas por altura da Páscoa, Carnaval e Natal, pelo Grupo
de Jovens “Novo Olhar”.
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Face ao exposto, a Câmara Municipal de Tábua reconhece e confirma
o interesse público destas valiosas iniciativas para a freguesia de Midões e
jovens de todo o concelho pelo que dá o seu parecer favorável.

Antes de se entrar no ponto 06 do Período da Ordem do Dia e sendo
10,30 horas, o Senhor Presidente da Câmara informou os presentes da
necessidade urgente de se ausentar por motivo de representação da Câmara
Municipal no exterior, solicitando ao Senhor Vereador e Vice Presidente, José
Alberto que o substituísse.
06. – ADEPTOLIVA;
DELIB. N.º 265 - O Senhor Vereador José Alberto Pereira informou da
necessidade de se remeter à ADEPTOLIVA uma declaração na qual a
Câmara Municipal de Tábua se comprometa a informar atempadamente a
Caixa Geral de Depósitos, com sede em Oliveira do Hospital, caso deixe de
ser associada da ADEPTOLIVA, para que sejam negociadas com os novos
associados, a forma e substância das garantias a serem apresentadas àquela
instituição bancária pelos novos associados, bem como assegurar, na
qualidade de associado da mesma e no âmbito dos deveres estatutariamente
assumidos, que se esforçará para que a Associação em questão cumpra com
as obrigações assumidas no contrato de abertura de crédito em conta
corrente a assinar entre a ADEPTOLIVA e a CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para a produção de efeitos imediatos, concordar com a emissão da
referida declaração, bem como autorizar o Senhor Presidente a assinar a
mesma em representação da Câmara Municipal.
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07. – PASSES ESCOLARES GRATUITOS;
DELIB. N.º 266 – Presente a informação n.º 32/04, de 20 de Agosto p.p., da
Dr.a Ana Paula Duarte da DAESC, que acompanha uma missiva de Lídia
Maria Silva Alves, solicitando isenção de pagamento de transporte escolar
para a sua educanda, Ângela Maria Silva Oliveira, documentos que se dão
por reproduzidos.
Face ao parecer favorável da Dr.a Ana Paula Duarte da DAESC, a
Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe escolar
gratuito.
Presente a informação n.º 33/04, de 20 de Agosto p.p., da Dr.a Ana
Paula Duarte da DAESC, que acompanha uma missiva de Maria Helena
Abrantes Marques, solicitando isenção de pagamento de transporte escolar
para o seu educando, Ricardo Filipe Marques Batista, documentos que se dão
por reproduzidos.
Face ao parecer favorável da Dr.a Ana Paula Duarte da DAESC, a
Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta
para produção de efeitos imediatos, conceder a atribuição de passe escolar
gratuito.
08. – LISTA DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 267 - Presente uma lista de processos de obras particulares, de 13
de Agosto p.p., submetida a despacho, documento que se dá por reproduzido
e distribuída por todos os Senhores Vereadores.
A Câmara tomou conhecimento.
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09. – LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;
- INFORMAÇÃO PRÉVIA:
DELIB. N.º 268 - Presente o processo de licenciamento de obras

n.º

55/04/SAD/30/006, que se dá por reproduzido, em que é requerente Nuno
Ricardo de Matos Gaspar, respeitante à reconstrução e ampliação de uma
moradia que pretende levar a efeito na Quinta da Ribeira, freguesia de
Espariz, concelho de Tábua.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar o acto de indeferimento do pedido de informação
prévia, atendendo aos pareceres dos Senhores: - Director do DOUMA, Eng.º
Pedro Rodrigues, do Senhor Eng.º José Lima e Arq.º Pedro Santos.
10. – AUTOS DE VISTORIA/RECLAMAÇÕES;
DELIB. N.º 269 - Presente o auto de vistoria datado de 10 de Agosto p.p.,
que se dá por reproduzido, respeitante à vistoria efectuada ao Pavilhão
Gimno-desportivo de Candosa, na sequência da reclamação apresentada
pela Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do
Agrupamento de Escolas de Tábua.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, concordar com o procedimento proposto pela Comissão de
Vistoria, constante na parte final do referido Auto de Vistoria.

Presente o auto de vistoria datado de 18 de Agosto p.p., que se dá por
reproduzido, respeitante à vistoria efectuada à casa de habitação da Senhora
Maria Carolina Oliveira Quintais Júlio, no lugar de Barras, da freguesia e
concelho de Tábua, na sequência da reclamação apresentada pela mesma
relacionada com a existência de fissuras na referida habitação que atribui
serem causadas pela compactação do pavimento betuminoso da via contígua
àquela.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, concordar com o indeferimento da referida reclamação proposto
pela Comissão de Vistoria, face aos pressupostos apresentados pela mesma
e constantes no referido Auto de Vistoria.

Presente o auto de vistoria datado de 19 de Março p.p., que se dá por
reproduzido, respeitante à vistoria efectuada à propriedade do Senhor António
Almeida Castanheira, na Rua da Fábrica, da freguesia de Candosa, concelho
de Tábua, na sequência da reclamação apresentada pelo mesmo relacionada
com estragos causados na referida propriedade que atribui serem devidos às
águas pluviais que transbordam do aqueduto ali existente.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, concordar com o procedimento proposto pela Comissão de
Vistoria, constante na parte final do referido Auto de Vistoria.

Presente o auto de vistoria datado de 26 de Março p.p., que se dá por
reproduzido, respeitante à vistoria efectuada ao poço sem resguardo existente
num terreno junto ao adro da Igreja Paroquial de Candosa, propriedade do
Senhor Joaquim Simões Carvalho, na sequência da reclamação apresentada
pela Junta de Freguesia de Candosa.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, concordar com o procedimento proposto pela Comissão de
Vistoria, constante na parte final do referido Auto de Vistoria.
Presente o auto de vistoria datado de 2 de Junho p.p., que se dá por
reproduzido, respeitante à vistoria efectuada à casa de habitação do Senhor
Agostinho Pereira, na Rua do Beco, no lugar de Vila Chã, freguesia de Covas,
concelho de Tábua, na sequência da reclamação apresentada pelo mesmo
relacionada com a existência de infiltrações de água no rés-do-chão na
referida habitação que atribui serem causadas pelas obras de saneamento
realizadas no arruamento confinante àquela.
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Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, concordar com o procedimento proposto pela Comissão de
Vistoria, constante na parte final do referido Auto de Vistoria.

Presente o processo referente ao licenciamento dos veículos
pertencentes à Firma Padaria Abrantes, Ld.ª, o qual está instruído com os
autos de vistoria às viaturas: Opel Combo, matrícula 65-68-UR; Nissan,
matrícula 15-98-QM e Nissan, matrícula PL-05-56.
A Câmara, em conformidade com os mencionados autos de vistoria,
deliberou por unanimidade, conceder os alvarás às viaturas referidas.
11. – APROVAÇÃO DE PROJECTOS;
- Pavilhão Multiusos de Tábua:
DELIB. N.º 270 – Presente a informação n.º 040/2004, de 23 de Agosto, do
Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que anexa o projecto de
execução da obra mencionada em epígrafe, documentos que se dão por
reproduzidos.
Face ao teor da mesma, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o
referido projecto e autorizar o lançamento de concurso público para a sua
execução.
Ainda sobre o assunto, interveio o Senhor Vereador, Dr. Jorge Veigas
que apesar de concordar com a construção de um Multiusos, discorda da sua
localização junto à Zona Industrial e lamenta que o projecto apresentado não
seja dimensionado para o futuro, nomeadamente, em termos de capacidade
de assistência, na medida em que apresenta apenas 288 lugares sentados.
- Águas Residuais do Lugar de Fonte Arcada – Poço de Bombagem:
Presente a informação n.º 039/2004, de 23 de Agosto, do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que anexa o projecto de
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execução da obra mencionada em epígrafe, documentos que se dão por
reproduzidos.
Face ao teor da mesma, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar
o referido projecto e autorizar o lançamento de concurso público para a sua
execução.

- Estação de Tratamento de Águas Residuais de Casal da Senhora:
Presente a informação n.º 038/2004, de 23 de Agosto, do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que anexa o projecto de
execução da obra mencionada em epígrafe, documentos que se dão por
reproduzidos.
Face ao teor da mesma, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar
o referido projecto e autorizar o lançamento de concurso público para a sua
execução.

- Estação de Tratamento de Águas Residuais de Póvoa de Midões:
Presente a informação n.º 037/2004, de 23 de Agosto, do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que anexa o projecto de
execução da obra mencionada em epígrafe, documentos que se dão por
reproduzidos.
Face ao teor da mesma, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o
referido projecto e autorizar o lançamento de concurso público para a sua
execução.
- Zona Envolvente ao Monumento ao Combatente – Arranjo Urbanístico:
Presente a informação n.º 041/2004, de 23 de Agosto, do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que anexa o projecto de
execução da obra mencionada em epígrafe, documentos que se dão por
reproduzidos.
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Face ao teor da mesma, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o
referido projecto e autorizar o lançamento de concurso público para a sua
execução.
12. – CONCURSOS E CONSULTAS;
DELIB. N.º 271 - Concurso Público n.º 01-E/2004 para execução da
empreitada de “ Abastecimento de Água a Gândara de Espariz Espariz”.
Presente o processo do concurso identificado em epígrafe, que se dá
por integralmente reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara e face ao relatório final da
Comissão de Análise das Propostas, foi deliberado por unanimidade,
proceder à adjudicação do presente concurso à Firma REDÁGUAS –
Sociedade de Construções, Ld.ª, pelo valor de 89.882,73 € (oitenta e nove mil
oitocentos e oitenta e dois euros e setenta e três cêntimos), acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.
Mais foi deliberado, por unanimidade, conceder poderes ao Senhor
Presidente da Câmara para outorgar o respectivo contrato em representação
do Município.
13. – AUTO DE SUSPENSÃO;
DELIB. N.º 272 - Presente a informação n.º 48/2004, de 24 de Agosto p.p. do
Senhor Eng.º José Lima, com a concordância do Senhor Director do DOUMA,
Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, propondo por solicitação
da firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª, a suspensão dos trabalhos
referentes à empreitada ” Sistema de Drenagem de aguas Residuais do lugar
de Póvoa de Midões “, pelo prazo de 90 dias, devido a indisponibilidade dos
terrenos destinados aos poços de bombagem.
Posto o assunto à consideração da Câmara e atendendo ao motivo
exposto, foi deliberado por unanimidade, aprovar a suspensão dos trabalhos
proposta.
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14. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 273 - Presente a informação n.º 43/2004, de 12 de Agosto p.p. do
Senhor Eng.º José Lima, com a concordância do Senhor Director do DOUMA,
Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de
medição n.º 7 de trabalhos contratuais, apresentado pela Firma Amadeu
Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª, da obra ” Construção da Rede de
Abastecimento de Agua do lugar de Póvoa de Midões ”, no valor de 766,42 €
(setecentos e sessenta e seis euros e quarenta 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 auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 44/2004, de 12 de Agosto p.p. do Senhor
Eng.º José Lima, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Eng.º
Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de medição
n.º 13 de trabalhos contratuais, apresentado pela Firma Amadeu Gonçalves
Cura & Filhos, Ld.ª, da obra ” Sistema de Drenagem de Águas Residuais do
lugar de Póvoa de Midões ”, no valor de 18.210,69 € (dezoito mil duzentos e
dez euros e sessenta 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 auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 46/2004, de 24 de Agosto p.p. do Senhor
Eng.º José Lima, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Eng.º
Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativa ao Auto de medição
n.º 9 de trabalhos contratuais, apresentado pela Firma ASFABEIRA –
Sociedade de Asfaltagem e Britagem das Beiras, Ld.ª, da obra ” Melhoria das
Acessibilidades ao IP3 (EM 502 e 502-1) e Variante a Midões ”, no valor de
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7.339,31 € (sete mil trezentos e trinta e nove euros e trinta e um cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 36/2004, de 24 de Agosto p.p. do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao Auto de medição n.º 3 de trabalhos normais, apresentado pela
Firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Ld.ª, da obra ” Concepção e
Construção/Instalação de Estação de Tratamento de aguas Residuais
Domésticas em Pinheiro de Coja e Bogalhas (Construção da RAR de Pinheiro
de Coja) ”, no valor de 25.301,52 € ( vinte e cinco mil trezentos e um euros e
cinquenta 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 auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente o Auto de medição n.º 1 de trabalhos contratuais,
apresentado pela Firma Manuel Rodrigues Gouveia, S.A., devidamente
conferido pelo Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues e
representante da referida firma, que se dá por reproduzido, respeitante à
obra ” EN 230-6 – Beneficiação entre Vila Nova de Oliveirinha e Candosa ”,
no valor de 210.095,89 € ( duzentos e dez mil e noventa e cinco euros e
oitenta 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 auto e proceder ao respectivo pagamento.

Presente a informação n.º 32/2004, de 30 de Junho p.p. do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa ao Auto de medição n.º 1 de trabalhos a mais, apresentado pela Firma
Figueiredo & Filhos, Ld.ª, da obra “Reparação do Pontão entre Percelada e
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Vila Chã” , no valor de 3.439,10 € ( três mil quatrocentos e trinta e nove euros
e dez cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
15. – REVISÃO DE PREÇOS;
DELIB. N.º 274 - Presente a informação n.º 47/2004, de 24 de Agosto p.p., do
Senhor Eng.º José Lima, com a concordância do Senhor Director do DOUMA,
Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida, relativa à revisão
de preços definitiva n.º 1, apresentada pela Firma Amadeu Gonçalves Cura
& Filhos, Ld.ª, da empreitada “ Sistema de Drenagem de Aguas Residuais do
lugar de Póvoa de Midões “, no valor de 5.445,75 € ( cinco mil quatrocentos e
quarenta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar a referida revisão de preços e proceder ao respectivo
pagamento.

Presente a informação n.º 035/2004, de 23 de Agosto p.p., do Senhor
Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues, que se dá por reproduzida,
relativa à revisão de preços de trabalhos a mais, apresentada pela Firma
Amadeu

Gonçalves

Cura

&

Filhos,

Ld.ª, da empreitada “ Rede de

Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais de Touriz “, no valor
de 2.551,07 € ( dois mil quinhentos e cinquenta e um euros e sete cêntimos),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, aprovar a referida revisão de preços e proceder ao respectivo
pagamento.
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16. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 275 - Presente a informação n.º 13/SETL/04, de 23 de Agosto 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.
17. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA;
DELIB. N.º 276 - Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 164, de 24 de
Agosto p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

III – AUDIÇÃO DO PÚBLICO.
DELIB. N.º 277 - Presente

à reunião as Senhora Maria João Gaspar,

residente na Quinta da Casa da Ribeira, no lugar de Vila Seca, freguesia de
Azere, deste concelho, expondo um assunto relacionado com um pedido de
abastecimento de água à

referida Quinta, formulado há alguns anos às

Aguas do Planalto pelo que solicita a intervenção da Câmara no tocante à
instalação do ramal.
Face ao exposto o Senhor Presidente da Câmara informou que irá
reunir com as Aguas do Planalto para análise da situação.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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