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Ata n.º 01/2018 da reunião extraordinária realizada no dia 05 de novembro de 2018 iniciada às 09h30m horas 

e concluída às 10h00. 
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=ABERTURA= 

 -------- No dia cinco de novembro do ano de dois mil e dezoito, no edifício dos Paços do Município e sala de 

sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a presidência de Vítor Paulo Gomes Pereira, 

estando presentes o vice-presidente: Tiago Manuel Pereira da Cunha e os vereadores: Maria José Brito Lopes 

Moreira, Vítor Manuel Rosas da Silva e Sérgio de Sousa Caselhos ----------------------------------------------------  

 -------- A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica superior do Serviço Administrativo e 

Financeiro do Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver «quorum» para funcionamento 

do executivo, o presidente declarou aberta a sessão. --------------------------------------------------------------------------------  

=PERÍODO DA ORDEM DO DIA= 

=PROJETO PARA EXECUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO, EM CASTANHEIRA= 

PONTO 01: Apreciação, discussão e votação da proposta do projeto (memória descritiva, estimativa 

orçamental e peças desenhadas) para “Execução das redes de saneamento nos lugares do Covelo à Veiga 

e Cuco/Ribas, freguesia de Castanheira”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente a informação com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------  

“Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A abertura do aviso para a apresentação de candidaturas para Expansão da Rede de Saneamento, ao POSEUR; 

- Que um dos critérios de elegibilidade é a apresentação de projeto aprovado pelo órgão competente para a decisão 

de contratar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que a instalação de redes de saneamento adequadas e capazes de responder às necessidades das populações 

de todas as freguesias tem sido uma das prioridades de investimento deste Município; -----------------------------------  

- A intensão de candidatar a expansão da Rede de Saneamento da freguesia de Castanheira, na medida em que 

se trata de um projeto estruturante ao nível das infraestruturas básicas e necessárias ao bem-estar dessas 

populações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A aprovação do Projeto para a empreitada Execução da Rede de Saneamento no Lugar do Covelo à Veiga, 

Freguesia de Castanheira; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O valor base do procedimento para a execução da empreitada não deverá exceder € 152 716,35 (cento e 

cinquenta e dois mil setecentos e dezasseis euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido de IVA; ------------------------  

Para os devidos efeitos, informa-se que o procedimento de contratação pública apenas será aberto após a 

aprovação da candidatura, pelo que deverá ser presente uma informação a este executivo das condições do 

procedimento ao abrigo do DL n.º 111-B/2017, de 31 de agosto”. ----------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 - Projeto para a empreitada de “Execução da Rede de Saneamento no lugar do Covelo à Veiga, 

freguesia de Castanheira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - O valor base do procedimento para a execução da empreitada não deverá exceder € 152 716,35 

(cento e cinquenta e dois mil setecentos e dezasseis euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido de 

IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA= 

 -------- No termo desta reunião, foi deliberado, unanimidade, aprovar esta ata em minuta. ------------------------  
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=ENCERRAMENTO= 

 --------- E não havendo mais nada a tratar, foi, pelo presidente, encerrada a reunião, pelo que de tudo, para constar, 

se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pela secretária. --------------------------------------------  


