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------------------------------------------ACTA N.º 17/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia onze de setembro de dois mil e treze.--------------------------------- No dia onze de setembro de dois mil e treze, 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, e
Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que
prestou apoio no esclarecimento de alguns pontos.---------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa
Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.---------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas, 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------------ Aquisições Amigáveis por via do Direito Privado---------------------------------------------- Revisão de Preços------------------------------------------------------------------------------------ Relação dos Processos Licenciados por Despacho---------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Pista do Alto do Roçário – Apoio para Arranjos--------------------------------------------2) Freguesia de Cedrim – Apoio---------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 6 de setembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 2.173.472,23€ (dois milhões, cento e setenta e três mil,
quatrocentos e setenta e dois euros e vinte e três cêntimos) e Operações não Orçamentais =
582.178,81€ (quinhentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e oito euros e oitenta e um
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponiveis – setembro 2013: - A Câmara tomou conhecimento dos fundos
disponíveis para o mês de setembro de 2013, num total de 1.464.437,85€ (um milhão,
quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete euros e oitenta e cinco
cêntimos), como consta no resumo do cálculo efetuado nos termos da legislação em vigor.Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Autos de Medição: - Foram analisados e aprovados, por unanimidade, os seguintes autos
de medição de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------a) “Estrada de Santo Adrião – Alargamento e Pavimentação”:----------------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor 32.463,00€ (trinta e dois mil,
quatrocentos e sessenta e três euros), acrescido do IVA.-------------------------------------b) “Centro Escolar de Couto de Esteves”:------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 1 de trabalhos a menos no valor 1.293,50€ (mil, duzentos e
noventa e três euros e cinquenta cêntimos).----------------------------------------------------c) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar Humanizar – Parque de Estacionamento”:------ Auto de Medição n.º 1 de trabalhos a menos no valor 800,00€ (oitocentos euros).------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Aquisições Amigáveis por via do Direito Privado: - Foram presentes e analisados os
seguintes autos de expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas
diligências foram efetuadas pelo respetivo Vereador, assumindo a Câmara, por
unanimidade, a satisfação dos encargos que deles constam, para realização das seguintes
empreitadas:---------------------------------------------------------------------------------------------a) “A
Alargamento da Estrada de Silva Escura/Dornelas”:-------------------------------------------
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de Claudina Tavares Correia, NIF 147896487, casada no regime de comunhão geral de
bens com David Matos da Silva, NIF 106307401, residente na Rua do Viso, da
freguesia de Santa Joana, Aveiro, a venda de uma parcela de terreno com o artigo
matricial n.º 8202, com 275m2, localizada no lugar do Borralhal, da freguesia de Silva
Escura, confrontando do norte com Américo Tavares da Silva, do sul com Joaquim da
Silva, do nascente com estrada e do poente com António da Silva, pelo valor de
3.500,00 (três mil e quinhentos euros).---------------------------------------------------------b) “E
Estrada da Teca/Dordelinho (Rua do Lagar do Azeite e Rua da Felícia) – Alargamento
e Pavimentação”:----------------------------------------------------------------------------------- de Alberto Dias, NIF 134322169, residente no lugar de Penouços, da freguesia de
Paradela do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 70m2,
localizada no lugar de Penouços, da freguesia de Paradela do Vouga;---------------------- de Maria Martins de Matos, NIF 174690819, residente no lugar de Penouços, da
freguesia de Paradela do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com
30m2, localizada no lugar de Penouços, da freguesia de Paradela do Vouga.-------------c) “A
Alargamento da Estrada de Abobareira/Tendal do Linho”:----------------------------------- de António Tavares Marques, residente no lugar Tendal do Linho, da freguesia de
Rocas do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 8m2, localizada no
lugar de Abobareira, da freguesia de Rocas do Vouga;--------------------------------------- de Arménio Rodrigues Nunes, NIF 128230444, residente no lugar de Abobareira, da
freguesia de Rocas do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 91m2,
localizada no lugar de Abobareira, da freguesia de Rocas do Vouga.----------------------d) “A
Alargamento da Senhorinha/Rua da Costa Redonda”:----------------------------------------- de Miguel Martins Pereira, NIF 141693819, residente no lugar da Costa Redonda, da
freguesia de Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 73m2,
localizada no lugar da Costa Redonda, da freguesia de Sever do Vouga.------------------e) “A
Arruamentos da Zona Industrial de Irijó – Infraestruturas – 1ª Fase”:----------------------- de Victor Manuel Moreira Machado, residente no lugar de Sanfins, da freguesia de
Rocas do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 452,5m2,
localizada no lugar de Cancela, Irijó, da freguesia de Rocas do Vouga.-------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Revisão de Preços: - A Câmara tomou conhecimento da revisão de preços relativa à
seguinte obra, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:---------------------a) “Estrada de Santo Adrião – Alargamento e Pavimentação”, conforme a terceira revisão,
sem qualquer valor dos trabalhos realizados até junho de 2013, sujeitos a revisão.------Relação dos Processos Licenciados por Despacho: - A Câmara Municipal tomou
conhecimento dos despachos exarados pela vereadora do pelouro, na sequência da
delegação de competências, referente aos processos licenciados cujas licenças foram
levantadas entre 22 de maio e 28 de agosto de 2013.----------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Pista do Alto do Roçário – Apoio para Arranjos: - Estando o Vouga Sport Clube a
continuar o melhoramento da pista do Alto do Roçário, vieram solicitar o apoio financeiro
por parte do Município para construção de um corretor no interior da curva 5 e, ainda, uma
estrutura de apoio ao público. Embora o pedido de apoio seja para o custo total dos
melhoramentos (3.751,50€), a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um
subsídio no valor atualmente disponível, ou seja, 2.000,00€ (dois mil euros).-----------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais, conjugada com o n.º 3 do artigo 7º do regulamento denominado
“Programa para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e
Desportivo ao Associativismo do Concelho”.------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------2) Freguesia de Cedrim – Apoio: - Na sequência da candidatura apresentada pela Junta de
Freguesia de Cedrim ao Programa Proder para a “Recuperação de Eiras e Canastros de
Cedrim”, e aprovada, veio aquela Junta de Freguesia solicitar o apoio da Câmara
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Municipal. O projeto destina-se à recuperação e/ou conservação de um conjunto de
canastros, palheiros e respetivas eiras recorrendo aos materiais originais e terá um custo
total de 170.400,00€ (cento e setenta mil, quatrocentos euros), 60% do qual será financiado
pelo Proder. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, atribuir
um subsídio no valor de 46.390,00€ (quarenta e seis mil, trezentos e noventa euros),
destinada a apoiar a realização daquela empreitada.-----------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b) do n.º 6 do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

