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------------------------------------------ACTA N.º 11/2011----------------------------------------------- No dia oito de Junho 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, 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 e cinco 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 por maioria com as abstenções de
Manuel Soares e Celestino Martins.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estrada no Interior de Cedrim – Aquisição de Terreno---------------------------------------- Relação dos Processos Licenciados por Despacho--------------------------------------------- Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Transportes Escolares---------------------- Ficavouga 2011------------------------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Recepções Definitivas-------------------------------------------------------------------------2) Aquisição por via do Direito Privado--------------------------------------------------------3) Grande Prémio Abimota/Região de Aveiro 2011------------------------------------------4) Polis Litoral Ria de Aveiro – Protocolo-----------------------------------------------------5) Biblioteca Municipal – Software de Gestão Integrada de Biblioteca--------------------6) Turismo Centro de Portugal – Processo de Instalação e Empreendimentos Turísticos
– Protocolo------------------------------------------------------------------------------------------7) Bairro da Bela Vista – Prorrogação de Atribuição de Apartamento---------------------8) Pavilhão Gimnodesportivo – Protocolo de Cedência de Utilização---------------------9) EcoPolis – Parque de Energia: Minuta do Contrato--------------------------------------10) “Comunidade Intergeracional – Parque “Interidades” – Parque Geriátrico e
Radical”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 3 de Junho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 797.572,60€ (setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e
setenta e dois euros e sessenta cêntimos) e Operações não Orçamentais = 495.613,21€
(quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e treze euros e vinte e um cêntimos).-------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Ersuc – Aumento do Capital Social: - A Câmara tomou conhecimento do aumento de
capital social da empresa Ersuc – Resíduos Sólidos do Centro, S.A., da qual o Município é
accionista.------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------João Almeida – Disse que foi confrontado por perguntas colocadas por alguns particulares,
sobre o transporte de pessoas com viatura da autarquia, que foram no autocarro para o
comício do PS.------------------------------------------------------------------------------------------O vereador António Coutinho disse que vinha de Silva Escura e deu apenas boleia a uma
pessoa, sabendo que vinha para a vila e disponibilizou-se como o faz habitualmente
quando encontra pessoas.------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa – Referiu que o presidente da Direcção do Centro Recreativo e Cultural de
Rocas do Vouga, numa reunião, comentou que o executivo da Câmara Municipal tinha
prometido construir no campo de jogos de Rocas umas mini-bancadas e não têm sido bem
recebidos pelos vereadores, que faltaram à reunião agendada para a passada segunda-feira.O vereador Raul Duarte disse que o referido não corresponde à verdade, porque não foi
agendada qualquer reunião e deve ter havido equivoco por parte do presidente da Direcção
do CRCRV.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------
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Estrada no Interior de Cedrim – Aquisição de Terreno: - Em reunião de 25 de Maio de
2009, foi aprovada uma aquisição por via do direito privado referente à compra de uma
parcela de terreno com 180m2 pelo valor de 2.700,00€ (dois mil e setecentos euros) a
David Martins Morais, para a execução da obra da “Estrada do Interior de Cedrim”. Tendo
em conta que o pagamento ao dono do terreno foi feito pela Junta de Freguesia de Cedrim,
uma vez que foi essa a entidade que negociou a aquisição, foi aprovado, por unanimidade,
proceder à transferência de 2.700,00€ (dois mil e setecentos euros) à Junta de Freguesia de
Cedrim, com vista a ser reembolsada.---------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares; Abstenção – João Almeida, por possuir
dúvidas quanto ao procedimento adoptado.---------------------------------------------------------Relação dos Processos Licenciados por Despacho: - A Câmara Municipal tomou
conhecimento dos despachos exarados pelo senhor presidente, referente aos processos
licenciados cujas licenças foram levantadas entre 27 de Abril e 25 de Maio de 2011.-------Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Transportes Escolares: - Seguidamente, foi
analisado o pedido da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga para a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária de Pessegueiro do Vouga no valor de 8.620,11€ (oito mil,
seiscentos e vinte euros e onze cêntimos). O órgão executivo aprovou, por unanimidade,
atribuir um subsídio no valor de 2.987,45€ (dois mil, novecentos e oitenta e sete euros e
quarenta e cinco cêntimos), correspondente a 50% da despesa com combustíveis e
pessoal.---------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), 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.---------------------------------------------Ficavouga 2011: - A Câmara tomou conhecimento do Programa Cultural para a Ficavouga
2011.------------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Recepções Definitivas: - Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas:---- “A
Arruamentos e Obras Complementares – Reparação e Conservação de Passeios e
Pequenos Troços”;---------------------------------------------------------------------------------- “E
Escolas – Reparação, Conservação e Segurança – Escola de Cedrim – Casas de
Banho e Salas”;------------------------------------------------------------------------------------- “E
Escolas Primárias – Reparação, Conservação e Segurança – Escola de Cedrim”.------- “Escola do Casal – Centro de Apoio à Criança e ao Jovem – Arranjos Exteriores”;------ “Campo de Futebol dos Padrões – 2ª Fase”.---------------------------------------------------Foram aprovados os cinco documentos, devendo-se desencadear os demais procedimentos,
designadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.-------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------2) Aquisição por via do Direito Privado: - Presente e analisado o seguinte auto de
aquisição amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram
efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação
dos encargos que dele constam, para realização da seguinte empreitada:----------------------a) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:------------------------ de Alcides Fernandes Castro, residente no lugar de Parada, da freguesia de Couto de
Esteves a cedência gratuita de uma parcela de terreno, sito na rua do Santo, inscrito sob
o artigo matricial número ____, da freguesia de Couto de Esteves, com uma área de 10
metros quadrados.---------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da competência cometida ao órgão executivo,
através da alínea f), do n.º 1, 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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3) Grande Prémio Abimota/Região de Aveiro 2011: - A Câmara tomou conhecimento de
que o valor que lhe está associado para a realização do Grande Prémio Abimota/Região de
Aveiro 2011, que terá lugar nos próximos dias 1 a 3 de Julho, corresponde a 6.000,00€
(seis mil euros). Esta decisão foi tomada na sequência de reuniões na CIRA, não estando
sujeita a ratificação por parte da Câmara Municipal, nos termos do artigo 10º da Lei n.º
45/2008, de 27 de Agosto.-----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------4) Polis Litoral Ria de Aveiro – Protocolo: - Seguidamente, foi analisado o protocolo a ser
celebrado entre o Polis Litoral Ria de Aveiro – Sociedade para a Requalificação e
Valorização da Ria de Aveiro, S.A. e o Município, que tem como objectivo a entrega da
gestão e do funcionamento e operação da estrutura modular flutuante existente na Praia
Fluvial da Quinta do Barco ao Município. Foi, também, dirigido um convite aos membros
da Câmara Municipal para a inauguração da Piscina Fluvial, incluindo a assinatura do
contrato de adjudicação da empreitada de beneficiação da “Estação de Paradela”.-----------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------5) Biblioteca Municipal – Software de Gestão Integrada de Biblioteca: - Tendo expirado a
data de manutenção gratuita do software Winlib 2000, a técnica superior responsável da
Biblioteca Municipal veio solicitar a aprovação do órgão executivo para a contratação do
serviço de apoio técnico e manutenção anual do software, no valor de 2.370,00€ (dois mil,
trezentos e setenta euros), acrescido do IVA. Foi aprovado, por unanimidade, emitir um
parecer favorável quanto à contratação do referido serviço por ajuste directo, nos termos
dos n.os 2 e 4 do artigo 22º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro.-------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------6) Turismo Centro de Portugal – Processo de Instalação e Empreendimentos Turísticos –
Protocolo: - Através do ofício datado de 31 de Maio, o Turismo Centro de Portugal veio
propor a celebração de um protocolo com o Município para Agilização dos Processos de
Licenciamento de Empreendimentos Turísticos e Respectiva Promoção Turística. Esta
proposta veio na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de Setembro, que vem fazer com que as
entidades regionais de turismo deixem de participar directamente no processo de instalação
de empreendimentos turísticos. Analisado o referido documento, o órgão executivo
aprovou, por unanimidade, a celebração do protocolo.--------------------------------------------Esta deliberação
Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------7) Bairro da Bela Vista – Prorrogação de Atribuição de Apartamento: - Em reunião de 23
de Fevereiro de 2011, foi deliberado atribuir um apartamento devoluto do Bairro da Bela
Vista a Sara Mónica Conceição Gonçalves por um período máximo de três meses. Tendo
dado entrada nos serviços um pedido de prorrogação da atribuição, por parte da requerente,
o Serviço de Acção Social emitiu um parecer e elaborou uma informação que foi analisada
pelo órgão executivo. Atendendo à situação económica precária da requerente e o facto de
ter a seu cargo um menor, foi aprovado, por unanimidade, prorrogar a atribuição do
apartamento por um período máximo de seis meses. No entanto, a habitação terá de ser
entregue antes dessa altura, no caso da candidatura para Reabilitação do Bairro da Bela
Vista ser deferida.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------8) Pavilhão Gimnodesportivo – Protocolo de Cedência de Utilização: - Foi aprovado, por
unanimidade, o protocolo de cedência de utilização a ser celebrado entre o Município, a
Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga e a Parque Escolar, E.P.E., que estabelece
os termos da cedência gratuita das instalações do pavilhão gimnodesportivo, para o
desenvolvimento das actividades desportivas pelos alunos da Escola Básica e Secundária.-Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.----------------------------------------------
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9) EcoPolis – Parque de Energia: Minuta do Contrato: - A Câmara tomou conhecimento
da minuta do contrato para a empreitada “EcoPolis - Sever do Vouga: Regenerar
Humanizar – Parque de Energia”.--------------------------------------------------------------------10) “Comunidade Intergeracional – Parque “Interidades” – Parque Geriátrico e Radical”: Foi aprovado, por unanimidade, o projecto denominado “Comunidade Intergeracional –
Parque “Interidades” – Parque Geriátrico e Radical”, assim como todos os documentos
escritos e desenhados que dele fazem parte.--------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------------------------------Período destinado ao Público-----------------------------------Não foi registada 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

