
Ponto 11.1.3.  União de Freguesias de Santiago e São Simão de Litem e
Albergaria dos Doze 

Foi presente à reunião a informação n.º 4/DOVM/15, datada de 15-01-2015, da Divisão de
Obras e Vias Municipais, que a seguir se transcreve:
"Assunto: Pedido de apoio financeiro União das Freguesias de Santiago e S Simão de Litem
e Albergaria dos Doze
1- Foram apresentadas duas facturas, pela Junta de Freguesia, relativos a trabalhos de
Requalificação do Espaço  Publico na Rua Nova em Albergaria e em frente á casa do Povo e
em frente da Igreja, e outra factura relativa a obras de requalificação no cemitério de São
José.
2- A factura relativa á requalificação das Ruas tem o valor de 4515.00€ IVA incluído da
firma Civiponte-Construções Lda, no entanto na Factura não existe referencia aos locais de
execução dos trabalhos, unicamente existe referencia a um orçamento.
3-A factura relativa á requalificação do cemitério tem o valor de 4796.50€ IVA incluído da
Firma Gameiro Marto Lda
4- Assim o Sr António José deslocou-se ao local e constatou que as obras estavam
executadas (anexam-se fotos comprovativas)
5- Conclusão 1:Assim deixa-se á consideração superior a atribuição do subsidio, ou apoio
financeiro, que se entender atribuir no valor total de 9 312.10€ IVA concluído
correspondente á soma das duas facturas apresentadas.
6-Nota: O Iva cobrado é 6%, não sei se é o valor correcto de IVA a cobrar, pelo o que sugiro
que este assunto seja analisado pela Divisão de administração e finanças Municipais."
A Câmara deliberou, por unanimidade, e nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º
da Lei 75/2013 de 12 de setembro, submeter à apreciação da Assembleia Municipal, o
apoio a atribuir à união de Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria
dos Doze, no montante de € 9.312,10 (nove mil trezentos e doze euros e dez cêntimos).

Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da
Câmara Municipal de Pombal nº0002/CMP/15,
celebrada em 28 de Janeiro de 2015 e aprovada
em minuta para efeitos de imediata execução.
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