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------------------------------------------ACTA N.º 08/2011----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e sete de Abril de dois mil e onze.------------------------------ No dia vinte e sete de Abril de dois mil e onze, na vila de Sever do Vouga, edifício dos
Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a
presença do funcionário Luís Figueiredo Martins, Director de Departamento
Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.-------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Dr., 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------------------------------------------------------------------------------------ Aprovação de Sinalização Vertical – Talhadas------------------------------------------------- “Construção e Conservação de Pequenos Troços (50 Caminhos)” – Desafectação do
Domínio Público – Rectificação de Deliberação ---------------------------------------------- Inventário e Cadastro 2010------------------------------------------------------------------------ 4ª Modificação Orçamental – 2ª Revisão-------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Certificação Legal das Contas----------------------------------------------------------------2) Ante-Projecto do Regulamento de Concessão de Apoios------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 21 de Abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 896.132,87€ (oitocentos e noventa e seis mil, centos trinta e dois
euros e oitenta e sete cêntimos) e Operações não Orçamentais = 471.766,27€ (quatrocentos
e setenta e um mil, setecentos e sessenta e seis euros e vinte e sete cêntimos).----------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Auto de Medição: - Foi presente e aprovado, por unanimidade, o seguinte auto de medição
de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:----------------------a) “ECOPOLIS – Sever do Vouga, Regenerar – Humanizar – Parque de Estacionamento”:- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos executados no valor de 12.949,48€ (doze mil,
novecentos e quarenta e nove euros e quarenta e oito cêntimos), acrescido do IVA;----Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Aprovação de Sinalização Vertical – Talhadas: - Foi aprovada, por unanimidade, a
localização da sinalização vertical do parque de estacionamento na freguesia de Talhadas,
assinalada na planta apresentada ao órgão executivo, que vai ser arquivada com os
documentos desta reunião.----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------“Construção e Conservação de Pequenos Troços (50 Caminhos)” – Desafectação do
Domínio Público – Rectificação de Deliberação: - Na deliberação tomada na reunião de 9
de Fevereiro de 2011, referente à desafectação do domínio público de uma parcela de
terreno, constatou-se que a mesma está incompleta. Assim, decidiu o órgão executivo, por
unanimidade, alterar a deliberação nos seguintes termos:----------------------------------------- Nos termos da alínea a), do n.º 6, do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, submeter a desafectação de uma parcela
sobrante de terreno do domínio público municipal, da empreitada de “Rede Viária –
Construção e Conservação de Pequenos Troços (50 Caminhos), com a área de
162,39m2, que veio do artigo 8.899, rústico, da freguesia de Couto de Esteves, sita nas
Vinhas, limite de Couto de Cima, a confrontar do norte com Artur Martins Marta e
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corga, do nascente com Maria Augusta de Jesus Soares, do sul com Adelino Martins
Marta e do poente com estrada municipal, com o valor patrimonial de 1.864,24€ (mil,
oitocentos e sessenta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos).----------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Inventário e Cadastro 2010: - Para cumprimento do previsto na alínea e), do n.º 2, do art.º
64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11
de Janeiro, foram analisados os documentos do inventário dos bens do Município, que será
submetido à apreciação do órgão deliberativo.-----------------------------------------------------4ª Modificação Orçamental – 2ª Revisão: - No uso da competência dada através da alínea
a), do ponto 8.3.1.3, e alínea b), do ponto 3.3, ambas do POCAL, aprovado pelo DecretoLei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, nova redacção dada através do Decreto-Lei n.º 84A/2002, de 5 de Abril, foi elaborada e apresentada a 2ª Revisão Orçamental,
correspondente à 4ª Modificação, com um reforço do orçamento no valor de 36.700,00€
(cento e vinte e quatro mil e quinhentos euros). A Câmara aprovou, por unanimidade, esta
revisão orçamental.-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Certificação Legal das Contas: - A Câmara tomou conhecimento da certificação legal
das contas referente ao ano económico de 2010, elaborada nos termos da competência
cometida ao auditor externo através da alínea e), do n.º 3, do artigo 48º da Lei n.º 2/2007,
de 15 de Janeiro.----------------------------------------------------------------------------------------2) Ante-Projecto do Regulamento de Concessão de Apoios: - Analisado o Programa para a
Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao
Associativismo do Concelho, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, o documento
como ante-projecto, com as alterações indicadas e criação de grelha dos critérios
objectivos para atribuição de apoios a entidades beneficiárias ou promotoras de eventos ou
actividades de interesse municipal.-------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

