ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 10/2005 DE 11 DE MAIO DE
2005

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
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
Faltou à presente reunião, o Senhor Vereador Eduardo António de
Carvalho Pereira por motivos de ordem profissionais tendo a Câmara por
unanimidade deliberado justificar a referida falta.

I – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA.
Festa do Corpo de Deus: - O Senhor Presidente iniciou a sua intervenção
referindo-se à realização da tradicional “Festa do Corpo de Deus”, na Vila de
Tábua, no próximo dia 26 de Maio, considerada a maior festa do mundo
católico e nela participando, além dos fiéis, as autoridades administrativas,
eclesiásticas, policiais, irmandades, bombeiros, fanfarra e a banda da música.
Dadas as afinidades históricas deste evento com a própria Câmara
Municipal, tem esta colaborado todos os anos na sua realização, pagando
todas as despesas inerentes à mesma.
Aprovado por unanimidade.
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Ainda no seguimento da sua intervenção, o Senhor Presidente propôs
que fosse incluído na ordem de trabalhos o seguinte ponto:
- “ REPARAÇÃO DA CARRINHA/TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DO 1.º
CEB/CONCESSÃO

DE

SUBSÍDIO

À JUNTA DE

FREGUESIA DE

ESPARIZ”.
Dado o carácter urgente do assunto proposto, foi a referida proposta
aprovada por unanimidade.
INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.
Interveio o Senhor Vereador Mário Loureiro dando conhecimento, que
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Tábua, pretende
levar a efeito no próximo dia 29 de Maio, uma prova desportiva de
cicloturismo, com passagem por algumas freguesias do concelho e englobada
nas comemorações dos setenta anos da referida Associação, pelo que solicita
a colaboração da Câmara no que respeita ao licenciamento da mesma.
Deu, ainda, conhecimento de dois acidentes recentemente ocorridos
com viaturas da Associação, tendo uma delas ficado totalmente sem
possibilidade de reparação.
Sobre o exposto, o Senhor Presidente informou que a Câmara apoia
esta iniciativa, não pondo qualquer objecção na sua realização. Quanto à
reparação da outra viatura informou que a situação vai ser analisada de forma
a poder contribuir igualmente.

II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA.
01. – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE CÂMARA
ORDINÁRIA PÚBLICA DE 27 DE ABRIL DE 2005;
DELIB. N.º 193 – Presente a acta da reunião em referência que depois de
analisada foi aprovada por unanimidade.
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02. – RECONHECIMENTO JUDICIAL DE CAMINHO PÚBLICO/QUE SE
INICIA NA ESTRADA INTER – MUNICIPAL QUE LIGA ÁZERE AO
COVELO;
DELIB. N.º 194 – Presente o ofício n.º Pvm/4/05, de 20 de Abril p.p., do
Consultor Jurídico da Câmara, Dr. Paulo Veiga e Moura remetendo, para
conhecimento, a Sentença proferida pelo Tribunal Judicial da Comarca de
Tábua que recaiu na acção que o Município interpôs contra João Duarte
Pedrosa e esposa Maria da Luz dos Santos, documentos que se dão por
reproduzidos, e através da qual se constata que o caminho que se inicia na
estrada inter-municipal que liga Azere ao Covêlo e que fora tapado pelo
munícipes referidos, foi reconhecido como público.
A Câmara tomou conhecimento.

03. – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA
INSTALAÇÃO DE UMA QUEIJARIA NA PÓVOA DE MIDÕES –
VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO;
DELIB. N.º 195 – Presente a declaração de fundamento de Interesse Público
Municipal na instalação/construção de uma Queijaria em Póvoa de Midões, da
Dr.ª Alexandra Bento, Jurista do Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente da
Câmara, datado de 10 de Maio p.p., e Certidão de Localização, do DOUMA,
Departamento de Obras, datado de 06 e Maio p.p. documentos que se dão
por integralmente produzidos.
Considerando que as nossas freguesias estão inseridas na Região
Demarcada do Queijo da Serra da Estrela, e na sequencia de uma política de
incentivo à instalação no nosso município empresas que promovam produtos
de uma riqueza patrimonial, e que possam contribuir para o crescimento
económico do Concelho e para a criação de novos postos de trabalho, tornase fundamental a instalação desta Queijaria para o desenvolvimento do
Município.
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Nestes

termos

e

atendendo

ao

conteúdo

dos

documentos

apresentados, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta
parte da acta para a produção de efeitos imediatos, reconhecer de Interesse
Público Municipal a instalação de uma Queijaria na Póvoa de Midões, uma
vez que contribui para o desenvolvimento integrado e sustentável do
Município.
04. – CANDIDATURAS RELATIVAS À CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE
INFÂNCIA DE CANDOSA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE
INFÂNCIA DE VILA DO MATO E ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JARDIM
DE INFÂNCIA DE LOUREIRO – EIXO PRIORITÁRIO III DA IORC – MEDIDA
3.1 – CONCURSO PRÉ-ESCOLAR;
DELIB. N.º 196 –

Presente o processo relacionado com o assunto em

referência e que se dá por reproduzido.
Por solicitação do Senhor Presidente da Câmara, a Dr.ª Alexandra
Bento, Jurista do seu Gabinete de Apoio, face ao arquivamento do processo
de candidatura à Medida 3.1 – Concurso Pré-Escolar, dos Jardins de Infância
de Candosa, Vila do Mato e Loureiro, deu conhecimento do recurso efectuado
pela Câmara junto do Coordenador da Intervenção Desconcentrada da
Educação, pelo que há necessidade de se proceder a nova candidatura, até
30 de Junho p.f.
Neste sentido e de forma a agilizarem-se as candidaturas em apreço e
a dar cumprimento ao art.º 6.º do Regulamento do POC-Eixo III – Medida 3.1
Educação, o Senhor Presidente da Câmara emitiu as Declarações de
Compromisso, constantes do processo, em como a Câmara Municipal de
Tábua tem intenção de executar por administração directa as obras a levar a
efeito nos Jardins de Infância de Candosa, Vila do Mato e Loureiro.
A Câmara tomou conhecimento.
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05. – CONTRATO DE URBANIZAÇÃO – LOTEAMENTO URBANO – N.º
07/00 SAD/06/014;
DELIB. N.º 197 – Presente o contrato de urbanização a celebrar entre o
Município de Tábua e Américo Rodrigues Pereira, que se dá por reproduzido,
relativo ao processo de licenciamento da operação de loteamento n.º 07 /00SAD/60/014, na zona denominada S.Sebastião, freguesia e concelho de
Tábua, atendendo ao preceituado no art.º 55.º do Dec.Lei n.º 555/99, de 16
de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec.Lei n.º 177/2001, de 4
de Junho.
Submetido o referido contrato à consideração da Câmara, foi
deliberado por unanimidade, concordar com as cláusulas constantes no
mesmo, bem como autorizar o Senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo em
representação do Município de Tábua.
Mais foi deliberado, por unanimidade, que aquando da celebração do
mesmo a ele se fará menção no respectivo alvará.
06. – CONTRATOS DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO
DO FEDER – MEDIDA 09/ACÇÃO 02/RATIFICAÇÃO;
DELIB. N.º 198 – Presentes os contratos de comparticipação financeira no
âmbito do FEDER – Medida 09/Acção 01 e 09/Acção 02 “ Conteúdos
Multimédia

Educativos”,

celebrados

entre

o

Gestor

da

Intervenção

Operacional da Educação e o Município de Tábua, que se dão por
reproduzidos, respeitantes a projectos de investimento Aquisição de Produtos
Multimédia para as Escolas do 1.º Ciclo, nºs 09.01/C/01734.001/03 e
09.02/C/01734.002/03,

nos

valores

de

31.936.00

€

e

7.919.84

€,

respectivamente.
Submetido o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, ratificar o acto praticado pelo Senhor Presidente da Câmara ao
assinar os referidos contratos, em representação do Município de Tábua.
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07. – MERCADO MUNICIPAL – ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE
TALHOS, BANCAS E OUTROS LOCAIS, LOJAS E TABERNAS;
DELIB. Nº 199 – Por proposta do Senhor Presidente da Câmara, este ponto
foi retirado da ordem dos trabalhos.
08. – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO DO PLANALTO
BEIRÃO/ADUTORA DA ETA AO RO/RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO
TOMADA NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 12 DE JANEIRO P.P.;
DELIB. N.º 200 – Reportando-se à deliberação n.º 6 da reunião de Câmara
de 17 de Janeiro p.p., o Senhor Presidente da Câmara propôs a rectificação
da mesma, no sentido do ofício da Associação de Municípios da Região do
Planalto Beirão ser substituído pelo ofício n.º 1276, de 22 de Outubro de
2004 da referida Associação, dado ser este

que, efectivamente, deu

conhecimento da adjudicação “ Construção da Conduta Elevatória da ETA
de Tábua para o RO”, à empresa Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Ld.ª, pelo
valor de 233.001,42€, contrariamente ao que fora dado como reproduzido na
referida deliberação.
Aprovado por unanimidade.
09. – RALI CPAA – ANADIA 2005/PROJECTO DE PROGRAMA E
REGULAMENTO;
DELIB. N.º 201 – Presente o ofício n.º 3506, Proc.º n.º 38-E/15, de 27 de
Abril p.p., Câmara Municipal de Anadia, que anexa o traçado e regulamento
do “RALI CPAA – Anadia 2005”, documentos que se dão por reproduzidos,
solicitando o parecer a que se refere o n.º 3 do art.º 31.º do Decreto-Lei n.º
310/2002, de 18 de Dezembro, para realização da referida prova a levar a
efeito nos dia 10 a 13 de Junho p.f., pelo Clube Português de Automóveis
Antigos.
Posto o assunto à consideração, a Câmara deliberou por unanimidade,
informar a Câmara Municipal de Anadia que esta Câmara Municipal nada tem
a obstar na realização daquele evento desportivo e respectiva passagem pelo
concelho de Tábua.
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10. – PUBLICAÇÃO DE LIVRO DE POESIA;
DELIB. N.º 202 – Presente a informação n.º 29/05, datada de 26 de Abril p.p.,
da Dr.ª Paula Neves, da DAESC, que se dá por reproduzida, propondo face
aos trabalhos de poesia que lhe foram apresentados pela D. Isaura Martins,
poetisa Tabuense, a residir no lugar das Lameiras, freguesia de S.João da
Boavista, deste concelho de Tábua, a compilação dos mesmos num Livro
para publicação.
Salientadas as capacidades literárias e atendendo às limitações físicas
da referida munícipe, digna de ser apoiada incondicionalmente, a Câmara
deliberou por unanimidade, adjudicar a publicação de mil Livros de poesia
intitulados “ O Meu Mundo em Poesia”, à empresa Garrido – Artes Gráficas,
pelo valor de 1.995,20€ ( mil novecentos e noventa e cinco euros e vinte
cêntimos), acrescido de IVA à taxa de 5%, constante da referida informação e
já previamente cabimentado.
11. – APOIO A ACTIVIDADES DE INTERESSE MUNICIPAL/FESTA EM
HONRA DO SENHOR DOS MILAGRES/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE TÁBUA, AO
ABRIGO DA ALÍNEA B) DO N.º 4 DO ARTIGO 64.º DA LEI N.º 169/99, DE
18 DE SETEMBRO;
DELIB. N.º 203 – Presente a informação n.º 25/05, de 22 de Abril p.p., da Dr.ª
Paula Neves da DAESC, que se dá por reproduzida, propondo a atribuição de
um subsídio à Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Tábua, destinado
a custear despesas com a realização da Festa em honra do Senhor dos
Milagres, a levar a efeito no próximo dia 13, 14 e 15 de Maio.
Face ao teor da referida informação e atendendo ao significado que a
Festa do Nosso Senhor dos Milagres representa, para a comunidade
Tabuense, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta
parte

da acta para a produção de efeitos imediatos, concordar com a
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atribuição de um subsídio no valor de 4.000,00 € (Quatro mil euros), à referida
instituição, ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, para apoiar as despesas com o mencionado festejos, já
previamente cabimentado por determinação do Senhor Vice-Presidente da
Câmara.
12. – FESTA EM HONRA DO SENHOR DOS MILAGRES/PAGAMENTO À
SOCIEDADE FILARMÓNICA FRATERNIDADADE DE SÃO JOÃO DE
AREIAS;
DELIB. N.º 204 – Presente as informações nºs 25/05 e 33/05 de 22 de Abril
p.p. e 9 de Maio p.p., respectivamente, da Dr.ª Paula Neves da DAESC, que
se dão por reproduzidos, dando conhecimento da participação da Banda
Filarmónica de São João de Areias na Festa do Senhor dos Milagres nos
próximos dias 13, 14 e 15 de Maio.
Face ao teor das referidas informações e atendendo ao significado que
a Festa do Nosso Senhor dos Milagres representa, para a comunidade
Tabuense, a Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta
parte para a produção de efeitos imediatos, concordar com o pagamento à
referida instituição no valor de 950.00 € (Novecentos e cinquenta mil euros),
para apoiar as despesas com o mencionado festejos, já previamente
cabimentado por determinação de Senhor Vice-Presidente da Câmara.
13. – PASSE ESCOLARES GRATUITOS;
DELIB. N.º 205 – Presente a informação n.º 28/05, de 29 de Abril p.p., da Dr.ª
Ana Paula Duarte da DAESC, propondo a isenção de pagamento de
transporte escolar para o aluno José António Godinho Fonseca, documento
que se dá por reproduzido.
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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.
14. – ACORDOS DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL;
DELIB. N.º 206 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria Fernanda Monteiro.
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.
DELIB. N.º 207 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Sandra Sofia Lopes Pereira.
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.
DELIB. N.º 208 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Rogério da Cruz Costa Brito.
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.
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DELIB. N.º 209 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria de Fátima Félix Lopes dos Santos
Abrantes.
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.
DELIB. N.º 210 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria da Conceição Gonçalves Nascimento
Fonseca.
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.
DELIB. N.º 211 – Presente um acordo de actividade ocupacional, que se dá
por reproduzido, celebrado com Maria Rosa Abreu Poço de Oliveira.
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.
DELIB. N.º 212 – Presente uma renovação de um acordo de actividade
ocupacional, que se dá por reproduzido, celebrado com Maria de Lurdes
Marques Monteiro Ferreira.
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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.
DELIB. N.º 213 – Presente uma renovação de um acordo de actividade
ocupacional, que se dá por reproduzido, celebrado com Fernanda Maria
Assunção.
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.
15. – LICENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARTICULARES;
DELIB. N.º 214 – Presente o processo de licenciamento de obras n.º 118/04 –
SAD/40/014, apenso ao processo n.º 236/02 – SAD/40/014, que se dá por
reproduzido, em que é requerente Supertábua, Supermercados, S.A.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos
pareceres favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e do Senhor Eng.º José
Lima, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro
Rodrigues, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, aprovar as alterações ao projecto
de arquitectura inicial, com os condicionalismos da Delegação Concelhia de
Saúde, relativo à obra de ampliação de um edifício comercial, localizado em
Cova do Barro, freguesia e concelho de Tábua.
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DELIB. N.º 215 – Presente o processo de licenciamento de obras n.º 41/05 –
SAD/40/013, que se dá por reproduzido, em que é requerente a Fábrica da
Igreja Paroquial de Sinde.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos
pareceres favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e do Senhor Eng.º José
Lima, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro
Rodrigues, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, aprovar o projecto de arquitectura,
relativo à obra de construção de instalações sanitárias no adro da igreja de
Sinde, localizada no Casal da Torre, freguesia e Sinde, concelho de Tábua.
DELIB. N.º 216 – Presente o processo de licenciamento de obras n.º 48/05 –
SAD/40/001, que se dá por reproduzido, em que é requerente a Liga dos
Amigos da Freguesia de Ázere.
Posto o assunto à consideração da Câmara, e atendendo aos
pareceres favoráveis do Senhor Arq.º Carlos Santos e do Senhor Eng.º José
Lima, com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Engº Pedro
Rodrigues, foi deliberado por unanimidade, em minuta quanto a esta parte da
acta para produção de efeitos imediatos, aprovar o projecto de arquitectura,
relativo à obra de construção de casa de forno, junto da sede da liga,
localizada no lugar e freguesia e Ázere, concelho de Tábua.
16. – REDUÇÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO;
DELIB. N.º 217 – Presente o processo de licenciamento de obras n.º 109/04 –
SAD/40/008, que se dá por reproduzido, em que é requerente o Grupo
Desportivo Tourizense e onde é requerida a redução do pagamento das taxas
previstas no Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, Taxas e
Compensações.
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Face ao requerido e ao teor das informações da Senhora Eng.ª Luísa
Camacho, com a concordância do Senhor Director de DOUMA, Eng.º Pedro
Rodrigues, a Câmara deliberou por unanimidade conceder a redução de 90 %
no pagamento de taxas de licenciamento da obra relativa ao processo acima
identificado, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos.
17. – ELABORAÇÃO DE PROJECTO/REDUÇÃO DE TAXAS;
DELIB. N.º 218 – Presente o requerimento de Maria Manuela Correia Pereira
da Fonseca, residente no lugar das Barras, freguesia e concelho de Tábua,
no qual é requerida a isenção do pagamento de taxas

e elaboração do

projecto para reconstrução da sua habitação.
Face ao requerido e atendendo à informação da Eng.ª Luísa Camacho,
com a concordância do Senhor Director do DOUMA, Eng.º Pedro Rodrigues e
ao teor das informações n.ºs 52/03, 06/05 e 10/05, da Dr.ª Paula Duarte, da
DAESC, documentos que se dão por reproduzidos, a Câmara deliberou por
unanimidade, elaborar o projecto bem como conceder a redução de 90% no
pagamento de taxas devidas pelo respectivo licenciamento.
18. – RELATÓRIO DA A.C.I.V. SOBRE A E.M. 501/TÁBUA – ÁZERE
INCLUINDO VARIANTE A QUINTELA;
DELIB. N.º 219 – Presente o ofício n.º C/6953, de 26 de Abril p.p., da ACIV –
Associação para o Desenvolvimento da Engenharia Civil, que anexa relatório
relativo à caracterização de provetes da camada de desgaste da EM 501,
Tábua-Ázere (incluindo variante a Quintela), bem como a factura n.º
20050082, no valor de 2.147,95€ (dois mil cento e quarenta e sete euros e
noventa e cinco cêntimos), que se encontra nos Serviços competentes da
Câmara

para

processamento,

documentos

reproduzidos.
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estes

que

se

dão

por

Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, notificar o empreiteiro da obra dando-lhe conhecimento do
conteúdo do mencionado relatório de forma a que o mesmo dê cumprimento
às situações nele indicadas.
Mais foi deliberado por unanimidade, proceder à liquidação da referida
factura pela realização do trabalho e deslocação ao local.
19. – AUTOS DE VISTORIA/RELATÓRIO FINAL – RECLAMAÇÃO;
DELIB. N.º 220 – Presente o relatório final da Comissão de Vistoria, que se
dá por reproduzido, respeitante à vistoria efectuada em 5 de Maio p.p. à obra
de ampliação de uma moradia, sita no lugar de Cadoiço, freguesia de Midões,
deste concelho de Tábua, requerida pelo Senhor Júlio Mendes e resultante da
análise do parecer do Consultor Jurídico da Câmara, Dr. Paulo Veiga e
Moura.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, concordar com os procedimentos propostos pela referida
Comissão de Vistoria, nomeadamente, nos pontos 1 e 2 do mencionado
relatório.
20. – AUTOS DE MEDIÇÃO;
DELIB. N.º 221 – Presente o auto de medição n.º 10 de trabalhos contratuais
da firma Manuel Rodrigues Gouveia, S.A. da obra “E.N. 230-6 – Beneficiação
entre V.N. de Oliveirinha e Candosa”, no valor de 57.745,84 € (cinquenta e
sete mil, setecentos e quarenta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos),
acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
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DELIB. N.º 222 – Presente o auto de medição n.º 11 de trabalhos contratuais
da firma Manuel Rodrigues Gouveia, S.A. da obra “E.N. 230-6 – Beneficiação
entre V.N. de Oliveirinha e Candosa”, no valor de 48.879,30 € (quarenta e oito
mil, oitocentos e setenta e nove euros e trinta cêntimos), acrescido de I.V.A. à
taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
DELIB. N.º 223 – Presente o auto de medição n.º 3 de trabalhos contratuais
da firma Pavicoimbra – Construções, Lda. da obra “Caminho Agrícola de S.
João da Boavista – Sra. Das Cruzes”, no valor de 15.551,00 € (quinze mil,
quinhentos e cinquenta e um euros), acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
DELIB. N.º 224 – Presente o auto de medição n.º 11 de trabalhos normais da
firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Lda. da obra “Rede de Drenagem de
Águas Residuais de S. Simão”, no valor de 224,46 € (duzentos e vinte e
quatro euros e quarenta e seis cêntimos), acrescido de I.V.A. à taxa legal em
vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
DELIB. N.º 225 – Presente o auto de medição n.º 11 de trabalhos normais da
firma Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Lda. da obra “Rede de
Abastecimento de Agua e Drenagem de Aguas Residuais de Touriz – ETAR”,
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no valor de 20.700,11 € (vinte mil, setecentos euros e onze cêntimos),
acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
DELIB. N.º 226 – Presente o auto de medição n.º 3 de trabalhos contratuais
da

firma

Redáguas

–

Sociedade

de

Construções,

Lda.

da

obra

“Abastecimento de Água a Gândara de Espariz - Espariz”, no valor de
12.731,12 € (doze mil, setecentos e trinta e um euros e doze cêntimos),
acrescidos de I.V.A. à taxa legal em vigor.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, aprovar o referido auto e proceder ao respectivo pagamento.
21. – CONCURSOS E CONSULTAS;
DELIB. N.º 227 – Presente o processo do concurso limitado sem publicação
de anúncio n.º 04_E/2005 para a execução da empreitada de “Pavimentação
de Ruas nas Freguesias de Midões, Póvoa de Midões e V. N. de Oliveirinha”,
que se dá por reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, adjudicar o presente concurso à firma Arsénio Henriques de
Almeida & Filhos, Lda. pelo valor de 66.549,60 € (sessenta e seis mil,
quinhentos e quarenta e nove euros e sessenta cêntimos), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor, e autorizar o Senhor Presidente da Câmara, em
representação do Município, a assinar a escritura do contrato.

16

DELIB. N.º 228 – Presente o processo do concurso limitado sem publicação
de anúncio n.º 05_E/2005 para a execução da empreitada de “Pavimentação
de Ruas nas Freguesias de Ázere e Covelo”, que se dá por reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, adjudicar o presente concurso à firma Pavia – Pavimentos e Vias,
S.A. pelo valor de 68.419,20 € (sessenta e oito mil, quatrocentos e dezanove
euros e vinte cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e autorizar o
Senhor Presidente da Câmara, em representação do Município, a assinar a
escritura do contrato.
DELIB. N.º 229 – Presente o processo do concurso limitado sem publicação
de anúncio n.º 06_E/2005 para a execução da empreitada de “Pavimentação
de Caminhos nas Freguesias de Candosa e S. João da Boavista”, que se dá
por reproduzido.
Posto o assunto à consideração da Câmara, foi deliberado por
unanimidade, em minuta quanto a esta parte da acta para produção de efeitos
imediatos, adjudicar o presente concurso à firma Pavicoimbra- Construções,
Lda. pelo valor de 75.493,89 € (setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e
três euros e oitenta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
e autorizar o Senhor Presidente da Câmara, em representação do Município,
a assinar a escritura do contrato.
22. – PROCESSAMENTO DE FACTURAS/N.º 13 DO ART.º 41.º DA N.C.I.;
DELIB. N.º 230 - Presente a informação n.º 09/SETL/05, de 06 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.
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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.
23. – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA;
DELIB. N.º 231 – Presente o resumo diário de Tesouraria n.º 88, de 10 de
Maio p.p., documento que se dá por reproduzido.
A Câmara tomou conhecimento.

24. - REPARAÇÃO DA CARRINHA/TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DO 1.º
CEB/CONCESSÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE ESPARIZ;
DELIB. N.º 232 – Presente o ofício n.º 28/05, datado de 18 de Abril p.p., da
Junta de Freguesia de Espariz, remetendo para efeitos de comparticipação,
fotocópias do recibo e respectivas facturas, das despesas efectuadas com a
reparação da carrinha que transporta as crianças da escola do 1.º CEB e a
equipa de Futsal daquela freguesia nas suas deslocações, documentos que
se dão por reproduzidos..
Face ao teor da informação n.º 32/05, datada de 6 de Maio p.p., da Dr.ª
Paula Neves, da DAESC, que se dá por reproduzida, a Câmara deliberou por
unanimidade, atribuir à referida Junta de Freguesia um subsídio no valor de
2.000,00€ ( dois mil euros), para os fins referido, já previamente cabimentado.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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