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------------------------------------------ACTA N.º 13/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia nove de julho de dois mil e catorze.---------------------------------- No dia nove de julho de dois mil e catorze, na vila de Sever do Vouga, edifício dos
Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a
presença da funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva para redação da respetiva acta.------ Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, Presidente;
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente; Nuno Miguel Pereira Martins
Ferreira, Idalina Pereira Tavares, Maria Elisabete Martins Henriques, António Rodrigues
Ferreira, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta de Raul Duarte considerada justificada de acordo com a
comunicação escrita efetuada.---------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte minutos, tendo sido dispensada a
leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os
membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.----------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por maioria, com a abstenção de Nuno
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Ordem dos Advogados – Protesto Nacional contra a Reorganização Judiciária----------- Turnauga – Oferta de Beliches-------------------------------------------------------------------- Embelezamento na Feira Nova------------------------------------------------------------------- Informação – Pareceres Prévios Vinculativos-------------------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Autos de Revisão----------------------------------------------------------------------------------- Minuta do Contrato Adicional da Empreitada “Arranjo Urbanístico da Entrada da
Vila” – Ratificação--------------------------------------------------------------------------------- Acta do Júri do Procedimento “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades –
Parque Geriátrico e Radical” – Erros e Omissões---------------------------------------------- Abertura de Procedimento da Empreitada “E.M. 554-1 – Saída de Felgares ao limite ao
Concelho”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 4 de julho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 2.875.429,42€ (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil,
quatrocentos e vinte e nove euros e quarenta e dois cêntimos) e Operações não
Orçamentais = 597.977,23€ (quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e setenta e sete
euros e vinte e três cêntimos).-------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de 3.034.933,62€ (três
milhões, trinta e quatro mil, novecentos e trinta e três euros e sessenta e dois cêntimos).---Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da comunicação de falta do vereador Raul Duarte.---------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Ordem dos Advogados – Protesto Nacional contra a Reorganização Judiciária: - A Câmara
tomou conhecimento do conteúdo da carta enviada ao município pela bastonária da Ordem
dos Advogados, a convidar a Câmara Municipal para participar num protesto nacional, no
próximo dia 15 de julho de 2014, em frente à Assembleia da República, para manifestação
contra a reorganização judiciária (novo “mapa judiciário”). O presidente da Câmara
informou ao órgão de que a hora de saída para participação no protesto será às 09:00 em
frente ao edifício da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------Turnauga – Oferta de Beliches: - O órgão executivo deliberou, por unanimidade, aceitar o
donativo feito pela Turnauga, que consiste na colocação de 20 camas (10 beliches) na sala
do edifício da Piscina Municipal.---------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Nuno
Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.-------------------------------------------------------Embelezamento na Feira Nova: - Foi presente a Informação n.º 18-DAF/2014 relacionada
com o embelezamento no lugar de Feira Nova, da freguesia de Pessegueiro do Vouga.
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Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, aceitar a doação do
prédio rústico inscrito na matriz predial sob o n.º 300 para integração no domínio público.
Mais foi autorizada, por unanimidade, a realização de trabalhos por administração direta,
em parceria com a Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga e com a entrega ou
afetação dos materiais necessários e afetação de outros meios (mão-de-obra e
equipamentos) para se realizar os trabalhos de embelezamento no sítio da Feira Nova.-----Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea qq) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Nuno
Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.-------------------------------------------------------Informação – Pareceres Prévios Vinculativos: - Para cumprimento dos n.os 4 e 11 do artigo
73º da LOE 2014, aprovada pela Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro, foi aprovado, por
unanimidade, emitir um parecer prévio vinculativo para a abertura e celebração dos
contratos para aquisição dos seguintes serviços:---------------------------------------------------- Aquisição de Serviços de Comunicações de vozes fixas, móveis e dados;----------------- Aquisição de Serviços – Revisão da metodologia de dedução do IVA.--------------------De igual modo, foi deliberado solicitar autorização à Assembleia Municipal para
realização dos compromissos plurianuais.----------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Nuno
Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.-------------------------------------------------------Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------a) “Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu Municipal”:--------- Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor de 15.594,50€ (quinze mil,
quinhentos e noventa e quatro euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.----------b) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”:------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 12 de trabalho contratual no valor de 52.603,64€ (cinquenta e
dois mil, seiscentos e três euros e sessenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA.------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Nuno
Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.-------------------------------------------------------Autos de Revisão: - A Câmara tomou conhecimento das seguintes revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu Municipal”,
conforme a terceira revisão, sem qualquer valor dos trabalhos, realizados até junho de
2014, sujeitos a revisão.---------------------------------------------------------------------------b) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”, conforme a décima-segunda revisão, sem
qualquer valor dos trabalhos, realizados até junho de 2014, sujeitos a revisão.-----------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Nuno
Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.-------------------------------------------------------Minuta do Contrato Adicional da Empreitada “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” –
Ratificação: - Foi ratificada, por unanimidade, a minuta do contrato adicional da
empreitada “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”, aprovado por despacho do
presidente da Câmara em 2 de julho de 2014.------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Nuno
Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.-------------------------------------------------------Acta do Júri do Procedimento “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque
Geriátrico e Radical” – Erros e Omissões: - Analisada a acta relacionada com a apreciação
de erros e omissões apresentados pelos concorrentes (do júri do procedimento) do
concurso “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque Geriátrico e
Radical”, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, ratificar a prorrogação do prazo
da entrega das propostas nos termos do n.º 2 do artigo 64º do CCP, aprovada por despacho
do presidente da Câmara em 4 de julho de 2014.--------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Nuno
Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.-------------------------------------------------------Abertura de Procedimento da Empreitada “E.M. 554-1 – Saída de Felgares ao limite ao
Concelho”: - Nos termos da informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovar a abertura de um concurso público para a empreitada “E.M. 554-1 –
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Saída de Felgares ao limite do Concelho”, inscrita no Plano Plurianual de Investimentos,
assim como o programa de procedimentos, projeto de execução e o caderno de encargos.
Foi, também, aprovado, por unanimidade, o seguinte:--------------------------------------------a) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------Efetivos:---------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente: Raul Alberto Conceição Duarte;---------------------------------------------- Vogal: Fernando Marques Sá Marinheiro;------------------------------------------------ Vogal: Maria Isabel Figueiredo da Silva.-------------------------------------------------Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- Rui Fernando Fernandes Loureiro.---------------------------------------------------------b) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – fosse fixado em
176.000,00€ (cento e setenta e seis mil euros);------------------------------------------------c) Que o prazo de execução do contrato seja de 360 dias;--------------------------------------d) Que seja exigida caução nos termos do n.º 1, do artigo 89º do CCP;-----------------------e) Que nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho, foi autorizada a despesa relacionada com a execução desta empreitada;----------f) Que será necessário solicitar autorização prévia da Assembleia Municipal, nos termos
do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para assunção dos encargos
plurianuais.-----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Nuno
Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não houve qualquer participação.------------------------------------------------------------------------ Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja acta em minuta
foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido
elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

