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------------------------------------------ACTA N.º 17/2012----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia doze de setembro de dois mil e doze.--------------------------------- No dia doze de setembro de dois mil e doze, 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----------------------------------------- Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ Receções Definitivas------------------------------------------------------------------------------- “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Atual” – Prorrogação de
Prazo-------------------------------------------------------------------------------------------------- Recenseamento Eleitoral 2012 – Transferências para as Juntas de Freguesia-------------- Freguesia de Paradela – Transportes Escolares 2011/2012----------------------------------- LandsdSever – Apoio------------------------------------------------------------------------------ Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Protocolo – CATL de Talhadas---------------------------------------------------------------2) Utilização Gratuita do Autocarro Municipal---------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 7 de setembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 966.616,28€ (novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e
dezasseis euros e vinte e oito cêntimos) e Operações não Orçamentais = 417.782,96€
(quatrocentos e dezassete mil, setecentos e oitenta e dois euros e noventa e seis cêntimos).Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------VougaPark – Relatório de Execução – 2º Trimestre 2012: - Foi apresentado o Relatório de
Execução do 2º trimestre de 2012 do VougaPark – Parque Tecnológico e de Inovação do
Vouga, E.M., S.A. A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------ANMP – Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto – Transporte Escolar: - De igual modo,
a Câmara tomou conhecimento da circular n.º 120/2012/SA da Associação Nacional de
Municípios Portugueses relativamente à publicação do Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de
agosto, que veio dar nova redação ao artigo 3º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de
setembro, no que concerne ao transporte gratuito dos alunos do ensino secundário com
necessidades educativas especiais.-------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis – setembro 2012: - A Câmara tomou conhecimento do mapa de
fundos disponíveis do Município referente ao mês de setembro de 2012.----------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência de um e-mail enviado ao Município, cujo conteúdo foi dado a conhecer à
vereação, João Almeida quis ser esclarecido sobre o abaixo assinado de um grupo de
moradores a queixar-se da existência de cães vadios na Rua das Leiras.-----------------------A vereadora Elisabete Henriques informou que tem feito várias deslocações ao local em
horários diferentes tendo constatado nessas deslocações a inexistência de cães a vaguear
naquela zona. Mais foi referido pelos presentes que contactassem a vereadora ou os
serviços da autarquia caso passassem naquele local e vislumbrassem a existência de cães
vadios.----------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador João Almeida pediu que lhe fosse facultada uma fotocópia da eventual resposta
dos serviços ao abaixo assinado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------
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Auto de Medição: Foi presente e aprovado os seguinte auto de medição de trabalhos para
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------a) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:------------------------ Auto de Medição n.º 29 de trabalho contratual no valor de 37.254,65€ (trinta e sete
mil, duzentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos), acrescido do
IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Receções Definitivas: - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos
aprovados pelo presidente da Câmara, relativamente à receção definitiva das seguintes
empreitadas:---------------------------------------------------------------------------------------------- “Rede Viária – Desobstrução de Aqueduto e Limpeza de Terras – Irijó”;----------------- “Construção de Escadaria em Silva Escura (Acesso à Igreja e Arranjos Exteriores)”.--Aquisição por via do Direito Privado: - Para a realização da empreitada “Rede Viária –
Beneficiação e Conservação da Rede Viária Atual” foram encetadas várias diligências, nos
termos do n.º 1 do art.º 11º do Código de Expropriações, aprovado através da Lei n.º
168/99, de 18 de setembro, no sentido de ser adquirida uma parcela de terreno com a área
de 55 metros quadrados, do prédio inscrito na respetiva matriz predial rústica com o artigo
número 8918 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Sever do Vouga com o
número 1968 confrontando do norte com Almiro Soares da Silva do sul com Abel Batista
Martins Marta, do nascente com Armindo Tavares da Rocha e do poente com Adelino
Soares Coutinho, pertencendo a Carlos Adelino Rocha Gaspar, maior, com morada no
lugar e freguesia de Couto de Esteves, do concelho de Sever do Vouga, com o contribuinte
fiscal número 171856597.-----------------------------------------------------------------------------Através do acordo amigável celebrado em 19 de janeiro de 2009, concordaram as partes na
cedência e aquisição pela via do direito privado.---------------------------------------------------A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea f) do n.º 1 do
art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, decidiu, por unanimidade, adquirir a
mencionada parcela de terreno a Carlos Adelino Rocha Gaspar, com morada na freguesia
de Couto de Esteves, pelo valor de 440,00€ (quatrocentos e quarenta euros).-----------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------“Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Atual” – Prorrogação de
Prazo: - Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade
com a informação técnica, aprovou a Câmara, por maioria, a concessão da prorrogação
graciosa da obra em curso por um período de 60 dias.--------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte e Elisabete Henriques; Abstenções –
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares; Contra – João Almeida, atendendo à
posição do presidente da Câmara na apreciação do último pedido apresentado por este
empreiteiro, onde referiu tratar-se do último pedido de prorrogação.---------------------------Recenseamento Eleitoral 2012 – Transferências para as Juntas de Freguesia: A Câmara
tomou conhecimento das verbas a serem transferidas às Juntas de Freguesia deste
concelho, referentes à atualização do “Recenseamento Eleitoral 2012”. Foi autorizado, por
unanimidade, proceder às transferências daquelas verbas para as Juntas de Freguesia.------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Freguesia de Paradela – Transportes Escolares 2011/2012: - Seguidamente, foi analisado o
pedido da Junta de Freguesia de Paradela, sobre a atribuição de um subsídio por parte do
Município para as despesas com os transportes escolares durante o ano letivo de 2011/2012
que totalizam no valor de 4.075,00€ (quatro mil, setenta e cinco euros). Foi deliberado,
por unanimidade, atribuir um subsídio correspondente a 50% do valor total, ou seja,
2.037,50€ (dois mil, trinta e sete euros e cinquenta cêntimos).----------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, 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.----------------------------------------------
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LandsdSever – Apoio: - Através do e-mail datado de 23 de julho passado, a LandsdSever
– Associação para a Promoção do Património veio solicitar o apoio por parte do Município
no evento que vai realizar, onde estará presente o diretor da revista Land Rover Owner
International, numa visita que fará a Sever do Vouga no próximo dia 29 de setembro de
2012. Analisado o pedido, foi aprovado, por unanimidade, autorizar a abertura da entrada
para a pista ciclável em Paradela para uma sessão fotográfica aos veículos todo-o-terreno,
assim como a oferta de um saco com panfletos alusivos ao concelho.--------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Protocolo – CATL de Talhadas: - Seguidamente, a Câmara Municipal aprovou o
protocolo a celebrar entre a Santa Casa da Misericórdia, o Município de Sever do Vouga, a
Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas de Talhadas e a
Junta de Freguesia de Talhadas, para assegurar o funcionamento do Centro de Atividades
de Tempos Livres na freguesia de Talhadas.-------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------2) Utilização Gratuita do Autocarro Municipal: - Através de um e-mail, a Associação
Tradicional de Carnaval de Cedrim veio solicitar a utilização gratuita do autocarro
municipal de 32 lugares, para o próximo dia 14 de setembro, para transporte de
participantes da 5ª Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim ao programa
“Praça da Alegria”, no Monte da Virgem em Vila Nova de Gaia. Analisado o pedido, o
órgão executivo autorizou a utilização gratuita do autocarro para o fim pretendido.---------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b) do n.º 4 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 intervenção.------------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

