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------------------------------------------ACTA N.º 14/2011----------------------------------------------- No dia vinte e sete de Julho 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 Rui Fernando Fernandes Loureiro, Técnico Superior, para
redacção da respectiva acta. ------------------------------------------------------------------------------ Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, VicePresidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete Martins Henriques, João
Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta do presidente Manuel da Silva Soares que apresentou justificação
por escrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e sete minutos, tendo sido dispensada a
leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os
membros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A acta n.º 13, da reunião anterior, foi aprovada por maioria. Registou-se a abstenção do
Vereador Raul Duarte, que justificou o seu voto, por não ter estado nessa reunião. ---------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Sinalização Vertical – Rua da Serra e Rua da Ribeira----------------------------------------- Auto de Recepção Definitiva---------------------------------------------------------------------- Aquisição por Via do Direito Privado----------------------------------------------------------- Relatórios Finais de Empreitadas----------------------------------------------------------------- Relação dos processos licenciados por despacho – Junho/2011------------------------------ Relação dos processos licenciados por despacho – Julho/2011------------------------------ Licença Administrativa---------------------------------------------------------------------------- Pedido de Apoio – ACAPO----------------------------------------------------------------------- Bairro da Bela Vista – Actualização das Rendas sociais e apoiadas------------------------- Pedido de Apoio – Associação Mimos & Tratos - Ratificação------------------------------- Ficavouga 2011------------------------------------------------------------------------------------- Protocolo de Articulação – Programa Vigilância Sanitária de Piscinas--------------------- Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular – 1º CEB Ano Lectivo
2011/2012-------------------------------------------------------------------------------------------- Protocolo de Cooperação – Freguesia de Cedrim - Ratificação------------------------------ Pedido de Isenção de Taxa Emissão de Alvará. VIII Agrupamento (Corpo Nacional de
Escutas)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria: -----------------------------------------------------------------------Em 22 de Julho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 734.654,67€ (Setecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e
cinquenta e quatro euros e sessenta e sete cêntimos), Operações não Orçamentais =
458.357,21€ (Quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete euros e
vinte e um cêntimos) e receitas virtuais (Documentos) = 1.391,18 € (Mil, trezentos e
noventa e um euros e dezoito cêntimos). -----------------------------------------------------------Intervenções: -------------------------------------------------------------------------------------------Foi registada a intervenção da vereadora Elisabete Henriques, que informou os presentes
da questão colocada na reunião anterior, sobre a descarga realizada na pista do Alto do
Roçário, em Paradela, por funcionários da câmara, propriedade do Vouga Sport Club, em
que confirmou a descarga realizada pelos funcionários. Informou ainda, que foram dadas
indicações aos funcionários para que esta situação não ocorra no futuro. ---------------------O vereador Acácio Barbosa questionou o executivo, sobre os problemas ocorridos na festa
do fim de semana de 15, 16 e 17 de Julho no sitio do Barreiro. O Vice-Presidente António
Coutinho informou que não tinha conhecimento do que se tinha passado. ----------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Sinalização Vertical – Rua da Serra e Rua da Ribeira: Foi aprovada, por unanimidade, a
localização da sinalização vertical na Rua da Serra e na Rua da Ribeira, na freguesia de
Sever do Vouga, conforme planta apresentada e que vai ser arquivada com os documentos
desta reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.-----------------------------------------------------------------
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Auto de Recepção Definitiva: Foi recebida definitivamente e aprovada por unanimidade, a
empreitada “Escola de Pessegueiro – Reparação de 3 salas e arranjos exteriores” devendose desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e
restituição de valores cativos. ------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Aquisição por Via do Direito Privado: Presente e analisado o seguinte auto de
expropriação 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 deles constam, para realização da seguinte empreitada:---------------------a) “Construção da Escola EB1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”:-------------------------- de Fundação Bernardo Barbosa de Quadros, de Rocas do Vouga, a cedência pelo valor
de 51.480,00€ (Cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta euros), de uma parcela de
terreno com 5148m2, inscrita na matriz predial sob o número 5663.-----------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Relatório Final – “ECOPOLIS – Sever do Vouga: Requalificação da Rua do Jardim e
respectivo espaço adjacente e Jardim Municipal”: Na sequência da análise feita às
propostas apresentadas por quatro concorrentes, para a empreitada “ECOPOLIS – Sever do
Vouga: Requalificação da Rua do Jardim e respectivo espaço adjacente e Jardim
Municipal”, o júri elaborou um Relatório Final, tendo sido analisado pelo órgão executivo.
De acordo com o conteúdo do referido documento, foi aprovado, por unanimidade,
adjudicar a empreitada à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., pelo valor
de 183.877,30€ (Cento e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e sete euros e trinta
cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Relatório Final – “ECOPOLIS – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar: Requalificação
da Rua do Casal”: Na sequência da análise feita às propostas apresentadas por quatro
concorrentes, para a empreitada “ECOPOLIS – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar:
Requalificação da Rua do Casal”, o júri elaborou um Relatório Final, tendo sido analisado
pelo órgão executivo. De acordo com o conteúdo do referido documento, foi aprovado, por
unanimidade, adjudicar a empreitada à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis,
Lda., pelo valor de 118.986,79€ (Cento e dezoito mil, novecentos e oitenta e seis euros e
setenta e nove cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Relação dos Processos Licenciados por Despacho – Junho/2011:A Câmara Municipal
tomou conhecimento dos despachos exarados pelo senhor presidente, referente aos
processos licenciados durante o mês de Junho. ----------------------------------------------------Relação dos Processos Licenciados por Despacho – Julho/2011: A Câmara Municipal
tomou conhecimento dos despachos exarados pelo senhor presidente, referente aos
processos licenciados durante o mês de Julho. -----------------------------------------------------Licença Administrativa: Foi apreciada a informação técnica n.º L 0467/AVP/11, com
parecer favorável, elaborada pelo responsável do serviço acerca do pedido apresentado
pelo requerente A. Silva Matos Energia, S.A., para a emissão de uma licença
administrativa para aditamento ao alvará de loteamento n.º 005/2004. O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, o teor dessa informação. ---------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Pedido de Apoio – ACAPO: Foi presente um pedido de apoio financeiro, por parte da
ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, para o auxílio dos seus utentes,
ao qual a câmara aprovou unanimemente o indeferimento do pedido. -------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Bairro da Bela Vista – Actualização das Rendas Sociais e Apoiadas: Foi apresentada uma
informação dos Serviços Sociais sobre o cálculo realizado para actualização das rendas
sociais e apoiadas, do Bairro da Bela Vista, efectuada nos termos da legislação em vigor
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sobre essa matéria. Este órgão aprovou, por unanimidade, os valores apresentados, com
efeitos a partir do mês de Agosto de 2011. ---------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Pedido de Apoio – Associação Mimos & Tratos - Ratificação: Foi presente o pedido de
apoio na compra de 150 t-shirts, por parte da Associação Mimos & Tratos para a
realização de uma caminhada que se irá realizar no dia 31 de Julho, a fim de angariar
fundos para subsistência e tratamento de animais maltratados e recolhidos após o seu
abandono. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, a decisão tomada. ---------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Ficavouga 2011: Foi apresentado e aprovado, por unanimidade, o Programa Cultural, os
Boletins de Inscrição de Vendedor Ambulante e dos Bares e o Regulamento de
Funcionamento da Feira, que decorrerá entre os dias 3 e 7 de Agosto. ------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Protocolo de Articulação – Programa Vigilância Sanitária de Piscinas: Foi apresentado e
aprovado, por unanimidade, a subscrição do Protocolo de Articulação relativo ao Programa
de Vigilância Sanitária de Piscinas, na sequência da publicação da Circular Normativa n.º
14/DA, de 21/08/2009 da Direcção Geral da Saúde, entre o Município de Sever do Vouga
e a Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga I. ---Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular – 1º CEB Ano Lectivo
2011/2012: Foram aprovados, por unanimidade, a assinatura dos Protocolos de
Cooperação entre o Município de Sever do Vouga, o Agrupamento de Escolas de Sever do
Vouga, o Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, o Centro
Social Maria da Glória Almeida Pinho, a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros e a
Associação Pró Cidadão do Deficiente Integrado, de forma a assegurar as Actividades de
Enriquecimento Curricular para o ano lectivo 2011/2012. --------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Protocolo de Cooperação – Freguesia de Cedrim - Ratificação: Foi apresentado o
Protocolo de Cooperação entre o Município de Sever do Vouga e a Freguesia de Cedrim
do Vouga com vista à implementação e operacionalização dos Transportes Escolares
referentes ao ano lectivo 2010/2011. ----------------------------------------------------------------A Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, a decisão tomada. ---------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Pedido de Isenção de Taxa Emissão de Alvará. VIII Agrupamento (Corpo Nacional de
Escutas): Foi presente o pedido de isenção de pagamento de taxas, por parte do VIII
Agrupamento (Corpo Nacional de Escutas), referente ao licenciamento do Acampamento
Ocasional a decorrer entre os dias vinte e três e trinta de Julho do corrente ano, no lugar do
Barreiro, freguesia de Couto Esteves. A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção do pagamento da referida taxa e a restituição de 160,00€ (cento e sessenta euros) já
pagos, nos termos da alínea a), do n.º 2, do artigo 8.º do Regulamento e Tabela de Taxas e
Outras Receitas Municipais. --------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.--------------------------------------------------------------------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

