--------------------------------------------ATA N.º 05/2019----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezanove.------------------- No dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezanove, na vila de Sever do Vouga,
edifício dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente,
com a presença de Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e
Financeiro para redação da respetiva ata.--------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: José Manuel Barbosa de Almeida e Costa,
Vice-Presidente; Paulo César de Bastos Martins, Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo,
Ricardo Manuel Tavares da Silva, Maria Elisabete Martins Henriques e Raul Alberto da
Conceição Duarte, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e cinco minutos, tendo sido dispensada
a leitura da ata da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os
membros que estiveram presentes naquela reunião, depois de ter sido aprovada e assinada
em minuta no final da mesma.---------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de António Coutinho.-------------------------------------------- A ata da reunião de 13 de fevereiro de 2019 foi aprovada, por unanimidade, pelos
membros Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva e Elisabete
Henriques. O vereador Raul Duarte não participou na votação da ata, por ter chegado
depois da sua votação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Fixação de Preço de Publicações---------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 13 da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”------------ Auto de Revisão n.º 13 da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”------------- Pedido de Isenção ou Redução de Taxa - Cooperativa Agrícola de Sanfins-------------- Regulamento de Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social,
Recreativo e Desportivo ao Associativismo do Concelho - Início Procedimento da
Proposta de Alteração----------------------------------------------------------------------------- Atribuição de Incentivos à Natalidade---------------------------------------------------------- Aquisições Amigáveis de Terreno da Empreitada “Naturvouga”--------------------------- XIX Edição da Festa da Lampreia e da Vitela------------------------------------------------- AASHC – Pedido de Isenção de Taxa---------------------------------------------------------- Bolsas de Estudo 2019 – Lista Provisória------------------------------------------------------ Abertura do Procedimento “Naturvouga – Reabilitação das Margens Ribeirinhas”----- Aquisições Amigáveis de Terreno da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”
 Receção Provisória da Empreitada “Beneficiação, Reparação de Pequenos Troços e
Largos – II”----------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Revisão n.º 6 da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos – I”--- Auto de Medição n.º 2 da Empreitada “Travessa da Variante de Cedrim - Alargamento
e Pavimentação”----------------------------------------------------------------------------------- Auto de Revisão n.º 2 da Empreitada “Travessa da Variante de Cedrim - Alargamento
e Pavimentação”----------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos III”-- Auto de Revisão n.º 1 da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos III”------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em vinte e um de fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes
valores: operações orçamentais = € 2 648 905,90 (dois milhões, seiscentos e quarenta e
oito mil, novecentos e cinco euros e noventa cêntimos) e operações não orçamentais = €
582 138,39 (quinhentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e oito euros e trinta e nove
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Em vinte e dois de fevereiro, os fundos disponíveis apresentavam o
valor em euros de 1 849 113,87 (um milhão, oitocentos e quarenta e nove mil, cento e treze
euros e oitenta e sete cêntimos).----------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Zona de Fruição de Couto de Esteves – Estudo Prévio: - A Câmara Municipal tomou
conhecimento do estudo prévio da zona de fruição de Couto de Esteves.-----------------------

Concurso Público Som Luz e Assistentes CAE: - O órgão executivo tomou conhecimento
das peças do procedimento do concurso público “Aquisição de Serviços – Técnico de som
e luz e assistente de sala/frente de casa”.------------------------------------------------------------Paulo Martins disse não entender bem o n.º 2, da Cláusula 30, que diz que “o preço
contratual para o presente procedimento tem um máximo previsto para cada lote e por 3
anos de € 250 000,00 prevendo-se 50% para cada lote”, questionando se a primeira parte
da frase não devia ser “máximo previsto para o lote completo” ou “para o concurso” em
vez de ser “para cada lote”.----------------------------------------------------------------------------O Diretor de Departamento disse que o valor total correspondia aos três anos e com o
limite de € 125 000,00 por cada lote. Mais disse que o contrato termina quando foi
alcançado um desses limites.--------------------------------------------------------------------------Paulo Martins perguntou, ainda, como é que tinham chegado àquele valor.-------------------O Vice-presidente disse ter sido feito um cálculo com base em experiências anteriores.----Ficavouga 2018 - Reclacambra - Informação Bens e Serviços Prestados: - A Câmara
Municipal tomou conhecimento da informação sobre os bens e serviços prestados pela
Reclacambra, no âmbito da Ficavouga 2018.-------------------------------------------------------Paulo Martins perguntou qual era a proveniência daquele documento.-------------------------O Diretor de Departamento informou que o documento tinha sido enviado pela empresa e
que o mesmo tinha sido comparado com o documento que os serviços municipais têm.----Ricardo Silva disse considerar ser elevado o valor de € 5,90/mt2 pela alcatifa, quando
existem alcatifas muito mais baratas.----------------------------------------------------------------Raul Duarte disse dever-se ao facto de ter outra qualidade, permitindo a sua aplicação por
vários anos consecutivos.------------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo interveio para pedir a disponibilização da referência da alcatifa, já para a
próxima reunião de Câmara.--------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente disse que iria ver se é possível fornecer essa informação.------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo procedeu à entrega de dois requerimentos com pedidos já efetuados, por
diversas vezes, no sentido de ser facultada a listagem de todas as obras com as descrições
constantes no documento. Mais pediu que essa informação fosse entregue já a partir da
próxima reunião. Seguidamente, disse ter solicitado, aos serviços técnicos, a planta do
estaleiro do Centro Escolar, que irá analisar in loco, por causa do estaleiro.-------------------O Vice-presidente informou que aquele estaleiro estava no plano de obra.--------------------Pedro Lobo pediu que houvesse o máximo de cuidado na sinalização, uma vez que não é
possível, para já, retirar de lá aquele material.------------------------------------------------------O Vice-presidente informou que isso tem vindo a ser pedido ao empreiteiro.--------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Fixação de Preço de Publicações: - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, fixar
o valor de € 10,00 como preço de venda ao público dos livros “Talhadas, Um Olhar no
Passado” e “O Pequeno País dos Frutos”.-----------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Auto de Medição n.º 13 da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”: - Foi
presente e analisado o auto de medição n.º 13, de trabalho contratual, no valor de €
90 535,59 (noventa mil, quinhentos e trinta e cinco euros e cinquenta e nova cêntimos),
acrescido do IVA, da empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”.-----------------------Paulo Martins alertou para o facto de o atraso financeiro continuar a aumentar.--------------O Vice-presidente disse que têm sido enviadas notificações ao empreiteiro a dar conta da
preocupação do executivo e a chamar a atenção, uma vez que a lei não permite tomar
decisões sancionatórias no decurso da obra.--------------------------------------------------------A Câmara Municipal aprovou, por maioria, o auto de medição n.º 13 da empreitada
“Centro Escolar de Sever do Vouga”.---------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte; Abstenções - Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.-------Auto de Revisão n.º 13 da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”: - Foi presente
e analisada a décima-terceira revisão da empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”,

no valor de € 11 157,58 (onze mil, cento e cinquenta e sete euros e cinquenta e oito
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal aprovou, por maioria, a décima-terceira revisão da empreitada
“Centro Escolar de Sever do Vouga”.---------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte; Abstenções - Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.-------Pedido de Isenção ou Redução de Taxa - Cooperativa Agrícola de Sanfins: - Foi presente
um pedido da Cooperativa Agrícola de Sanfins, e respetiva informação dos serviços, para a
isenção do pagamento das taxas administrativas relacionadas com a emissão de uma
autorização de utilização. Analisados os documentos, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, autorizar a redução, em 75%, do pagamento das taxas administrativas, que
corresponde a € 449,24 (quatrocentos e quarenta e nove euros e vinte e quatro cêntimos),
relacionadas com a emissão de uma autorização de utilização, por tratar-se de uma
entidade sem fins lucrativos, que desenvolve a sua atividade no setor da agricultura, no
apoio ao agricultor e aos seus associados.-----------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 5 do artigo 36º do Regulamento Urbanístico
do Município de Sever do Vouga.--------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Regulamento de Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e
Desportivo ao Associativismo do Concelho - Início Procedimento da Proposta de
Alteração: - O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a publicitação do início do
procedimento e participação procedimental da proposta de alteração do Regulamento de
Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao
Associativismo do Concelho.-------------------------------------------------------------------------Paulo Martins louvou a abertura do início do procedimento e disponibilizou-se para
participar na elaboração do regulamento.-----------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Atribuição de Incentivos à Natalidade: - Na sequência dos requerimentos apresentados ao
abrigo do regulamento, a técnica superior do serviço de Ação Social elaborou uma
informação interna com mais quatro candidaturas aprovadas. Analisada a informação, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, apoiar em € 250,00 (duzentos e cinquenta
euros), a pagar a cada uma das seguintes candidatas:---------------------------------------------- Ana Teresa Marques Fernandes;--------------------------------------------------------------------- Carla Sofia Tavares Martins;------------------------------------------------------------------------- Paula Cristina Nogueira Gonçalves;----------------------------------------------------------------- Sara Raquel Martins Neves Simões.---------------------------------------------------------------Paulo Martins disse que o regulamento devia ser revisto para incluir todos os nascimentos.Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Aquisições Amigáveis de Terreno da Empreitada “Naturvouga”: - Foram presentes e
analisados os seguintes autos de aquisição amigável de terreno, para a empreitada
“Natuvouga”, pela via do direito privado, cujas diligências foram efetuadas pela vereadora,
assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação dos encargos que deles constam, para:a) A compra a Angelino Martins Correia (CCH), com o NIF 709083530, de um prédio
rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 1168, e inscrito sob
o artigo matricial número 5154, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, pelo valor de €
2 394,00 (dois mil, trezentos e noventa e quatro euros), área adquirida de 1197m2.-----Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------b) A compra a Vasco Martins Fernandes, com o NIF 117431109 e a Maria Fernanda
Ferreira da Silva, com o NIF 133643271, de um terço que lhe pertence no prédio
rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 66, e inscrito sob o
artigo matricial número 5153, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, pelo valor de € 5
364,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro euros), área adquirida de 2682m2.------

Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------c) A compra a Marco Paulo Almeida Silva, com o NIF 222970898, de um terço que lhe
pertence no prédio rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número
66, e inscrito sob o artigo matricial número 5153, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga, pelo valor de € 8 512,00 (oito mil, quinhentos e doze euros). Foi prestado o
consentimento da venda pela usufrutuária Maria Fernanda Ferreira da Silva. Área
adquirida de 4256m2.------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins perguntou se a aquisição dos terrenos era com ou sem o arvoredo.------------Elisabete Henriques informou que a aquisição era sem o arvoredo, ficando, apenas, as
árvores autóctones.-------------------------------------------------------------------------------------XIX Edição da Festa da Lampreia e da Vitela: - Forem presentes o orçamento e protocolo
de colaboração, a celebrar entre o Município e a Confraria Gastronómica de Sever do
Vouga, para a realização da “Festa da Lampreia e da Vitela 2019”, que será organizada
pela Confraria Gastronómica de Sever do Vouga.-------------------------------------------------Pedro Lobo disse que, no ano passado, o Vice-presidente tinha tido a amabilidade de dizer
aos vereadores sobre o almoço, perguntando se o convite se mantinha no presente ano e se
a degustação era na Quinta do Barco.---------------------------------------------------------------O Vice-presidente disse que chegar-lhes-ia o convite e informou que o almoço era no
Vougapark.----------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins disse considerar que devia haver alguém, dentro da Câmara Municipal, que
fizesse um estudo para perceber qual era o retorno do investimento.---------------------------Analisados os documentos, o órgão executivo aprovou, por maioria, a assinatura do
protocolo de colaboração para a realização do XIX Festival da Lampreia e da Vitela,
assumindo esta entidade os compromissos indicados naquele documento, e respetivo
orçamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Abstenção – Paulo Martins, pelas razões mencionadas; Contra – Ricardo Silva.-------------AASHC – Pedido de Isenção de Taxa: - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade,
a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma licença especial de
ruído, a favor da Associação de Apoio Social e Humanitário Cedrinense, para a realização
de um desfile de Carnaval, nos próximos dias 02 e 03 de março de 2019, em Cedrim.------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Bolsas de Estudo 2019 – Lista Provisória: - À semelhança de anos anteriores, e com base
no processo organizado pelos Serviços Sociais desta entidade, resumidos na informação
que aqui se dá como reproduzida, foi proposta a atribuição de bolsas de estudo nos termos
do artigo 9º e 11º do regulamento em vigor, aos seguintes alunos:------------------------------- Adriana Coutinho Gradim
- Gustavo Oliveira Sá
- Alexandre Santos
- Inês Filipa Matos Coutinho
- Ana Jorge da Silva Martins
- João Carlos Capela
- Ana Vitória Martins Rocha
- João Filipe Henriques Tavares
- André Campos Martins
- Jorge Miguel Rodrigues Pereira
- Andreia Bastos Amaral
- Luís Miguel Canas Laranjeira
- Andreia Filipa Marques Rodrigues
- Marcelo André Soares Pereira
- Bárbara Cardoso Fernandes
- Mariana Lima Martins
- Bruna Alexandra Pereira Costa
- Mariana Salomé Araújo Coutinho
- Diana Louise Rodrigues Amaral dos
- Mariana Soraia Henriques Tavares
Santos
- Marta Lúcia Coutinho Almeida
- Duarte Emanuel de Almeida
- Miguel Campos Martins
- Eduardo Valentim Coutinho Corgas
- Pedro Miguel Pereira Martins
- Emanuel Martins Rodrigues
- Ricardo André Henriques Tavares
- Érica Alexandra dos Santos Rocha
- Rodrigo Lopes da Costa

- Fernanda Liliana Carvalho Silva
- Rui Miguel Tavares da Silva
- Filipa Frias Martins
- Tomás José Tavares Silva
- Gabriel Filipe Silva Lourenço
- Vasco dos Santos Pereira
- Gonçalo Outeiro Pinho
Considerando as justificações apresentadas na informação dos Serviços de Ação Social, foi
apresentada a fundamentação para se propor a atribuição de bolsas, em regime de situação
especial, nos termos do artigo 11º do Regulamento, a quatro candidatos.----------------------A Câmara aprovou, por unanimidade, atribuir bolsas de estudo aos trinta e seis alunos
acima indicados, nos termos do regulamento em vigor.-------------------------------------------Segue-se a fase de divulgação da decisão tomada pelo órgão executivo e, nos termos do n.º
4 do artigo 12º do Regulamento, é concedido o prazo de cinco dias úteis, contados a partir
da afixação do aviso nos lugares de estilo, para a apresentação de recurso.--------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Abertura do Procedimento “Naturvouga – Reabilitação das Margens Ribeirinhas”: - A
Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, a abertura do procedimento “Naturvouga –
Reabilitação das Margens Ribeirinhas”, para cumprimento do disposto na alínea f) do n.º 1
do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o
disposto no artigo 18º do n.º 1 da alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho de
1999 e no n.º 2 do artigo 36º do Código dos Contratos Públicos.--------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Aquisições Amigáveis de Terreno da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”: Foram presentes e analisados os seguintes autos de expropriação amigável de terreno, para
a empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”, pela via do direito privado, cujas
diligências foram efetuadas pelo Vice-presidente, assumindo a Câmara, por unanimidade, a
satisfação dos encargos que deles constam, para:--------------------------------------------------a) A compra a Manuel Costa dos Santos, NIF 128230835, de um prédio rústico descrito
na Conservatória do Registo Predial sob o número 3587, e inscrito sob o artigo
matricial 4327, da Freguesia de Sever do Vouga, pelo valor de € 33 000,00 (trinta e
três mil euros).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------b) A compra a Majomartins, Lda., NIF 504260731, de um prédio rústico descrito na
Conservatória do Registo Predial sob o número 2608, e inscrito sob o artigo matricial
4328, da Freguesia de Sever do Vouga, pelo valor de € 33 500,00 (trinta e três mil e
quinhentos euros).---------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------c) A compra a Majomartins, Lda., NIF 504260731, de um prédio rústico descrito na
Conservatória do Registo Predial sob o número 2607, e inscrito sob o artigo matricial
4326, da Freguesia de Sever do Vouga, pelo valor de € 33 500,00 (trinta e três mil e
quinhentos euros).---------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins perguntou se as avaliações e peritagens tinham de ser, obrigatoriamente,
realizadas por um técnico perito inscrito na CMVM, como é o caso das entidades
financeiras e similares.---------------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente informo que, no caso das aquisições e expropriações têm de ser
avaliados pelos peritos avaliadores da Relação de Coimbra.-------------------------------------Paulo Martins perguntou porque é que tinha demorado tanto tempo a trazer aquisições de
terreno à reunião, uma vez que o projeto do Centro Escolar já existe há muito tempo.------O Vice-presidente informou que as negociações tinham começado há cerca de meio ano e
que os terrenos não eram necessários para a fase inicial da obra.---------------------------------

Ricardo Silva perguntou se os valores a serem gastos com a aquisição dos terrenos e com a
construção da rotunda estavam incluídos no valor global do Centro Escolar.-----------------O Vice-presidente informou que a construção da rotunda está incluída na obra, mas não o
valor dos terrenos.--------------------------------------------------------------------------------------Receção Provisória da Empreitada “Qualificação do Espaço Público - 1ª Fase”: - Este
assunto foi retirado, por ter sido votado na reunião de 23 de janeiro de 2019.-----------------Receção Provisória da Empreitada “Beneficiação, Reparação de Pequenos Troços e Largos
– II”: - Foi recebida provisoriamente a obra indicada em epígrafe, conforme auto
elaborado e assinado pelos respetivos responsáveis, nos termos do artigo 395º, do Código
dos Contratos Públicos.--------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte; Abstenções - Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.-------Auto de Revisão n.º 6 da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos – I”: - A
Câmara Municipal analisou e aprovou, por maioria, a sexta revisão da empreitada
“Reparação de Pequenos Troços e Largos – I”, cujos valores foram confirmados pelos
serviços técnicos, no valor de € -1 666,34 (mil, seiscentos e sessenta e seis euros e trinta e
quatro cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte; Abstenções - Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.-------Auto de Medição n.º 2 da Empreitada “Travessa da Variante de Cedrim - Alargamento e
Pavimentação”: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por maioria, o auto de
medição n.º 2, de trabalho contratual, no valor de € 11 508,50 (onze mil, quinhentos e oito
euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA, da empreitada “Travessa da Variante de
Cedrim - Alargamento e Pavimentação”.-----------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte; Abstenções - Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.-------Auto de Revisão n.º 2 da Empreitada “Travessa da Variante de Cedrim - Alargamento e
Pavimentação”: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por maioria, a segunda revisão
da empreitada “Travessa da Variante de Cedrim - Alargamento e Pavimentação”, cujos
valores foram confirmados pelos serviços técnicos, no valor de € 362,84 (trezentos e
sessenta e dois euros e oitenta e quatro cêntimos).-------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte; Abstenções - Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.-------Auto de Medição n.º 1 da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos III”: - A
Câmara Municipal analisou e aprovou, por maioria, o auto de medição n.º 1, de trabalho
contratual, no valor de € 56 182,50 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e dois euros e
cinquenta cêntimos), acrescido do IVA, da empreitada “Reparação de Pequenos Troços e
Largos III”.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte; Abstenções - Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.-------Auto de Revisão n.º 1 da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos III”: - A
Câmara Municipal tomou conhecimento da primeira revisão da empreitada “Reparação de
Pequenos Troços e Largos III”, sem qualquer valor dos trabalhos realizados sujeitos a
revisão.---------------------------------------------------------------------------------------------------Auto de Revisão n.º 9 da Empreitada “Ecocentro – Valorização Ambiental”: - Este
assunto foi retirado da ordem do dia, pelo que não houve lugar a deliberação.-----------------Conta final da Empreitada “Ecocentro - Valorização Ambiental”: - Este assunto foi
retirado da ordem do dia, pelo que não houve lugar a deliberação.------------------------------Mapa de Medição Final da Empreitada “Ecocentro - Valorização Ambiental”: - Este
assunto foi retirado da ordem do dia, pelo que não houve lugar a deliberação.-------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja ata em minuta
foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido
elaborada a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________

______________________________________________

