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------------------------------------------ACTA N.º 24/2011----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e oito de Dezembro de dois mil e onze.----------------------- No dia vinte e oito de Dezembro 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,
Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.------------------- Foram registadas as faltas justificadas de João Miguel Tavares de Almeida e Maria
Elisabete Martins Henriques.----------------------------------------------------------------------------- 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 unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Recepções Definitivas------------------------------------------------------------------------------ Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- “Instalação dos Serviços – Cobertura do Armazém da Câmara” – Decisão de
Adjudicação----------------------------------------------------------------------------------------- AGIM – Modcom III------------------------------------------------------------------------------- Associação Bandeira Azul da Europa – Seminário-------------------------------------------- Jovouga – Corte de Estrada----------------------------------------------------------------------- Associação Desportiva Águias de Carrazedo – Prémio de Atletismo----------------------- APESE – Programa CEI – Comparticipação--------------------------------------------------- SeverIn – Protocolo-------------------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) “Beneficiação e Pavimentação – Estrada da Senhora da Graça a Doninhas” –
Abertura de Concurso para Projecto-------------------------------------------------------2) “Estrada dos Angios ao Alto da Serra até ao Limite do Concelho” – Abertura de
Concurso para Projecto----------------------------------------------------------------------3) Programa CEI +---------------------------------------------------------------------------------4) Controlo de Qualidade da Água – Sistemas Independentes e Fontanários-------------5) Horário de Estabelecimento-------------------------------------------------------------------6) ANPC – Equipas de Intervenção Permanente----------------------------------------------7) Prorrogações de Prazo----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 23 de Dezembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 457.080,41€ (quatrocentos e cinquenta e sete mil, oitenta euros e
quarenta e um cêntimos) e Operações não Orçamentais = 420.782,19€ (quatrocentos e
vinte mil, setecentos e oitenta e dois euros e dezanove cêntimos).------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Relatório Final – Seguros: - A Câmara Municipal tomou conhecimento da decisão de
adjudicação dos seguros da autarquia à sociedade “ Companhia de Seguros Açoreana”,
SA”, conforme no Relatório Final elaborado na sequência do concurso público organizado
nos serviços para adjudicação deste serviço. -------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Usando da palavra, o vereador Acácio Barbosa referiu que há tempos, caiu uma idosa na
escadaria, frente do edifício dos Paços do Concelho. Perguntou se havia possibilidade de
ser colocado algo que ajude as pessoas com dificuldades para subir ou descer a escadaria.
Foi transmitido que estava a ser executado um varão para ser afixado na parede, de modo a
facilitar a subida e descida na escadaria. --------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Recepções Definitivas: - Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas:--------
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- “R
Rectificação e Pavimentação da Estrada de Cedrim a Penouços (E.N. 328)”;------------ “R
Rectificação da Estrada de Nogueira – Gândara – Paçô”.----------------------------------Foram aprovados os dois documentos, devendo-se desencadear os demais procedimentos,
nomeadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.--------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------Revisões de Preços: - Foram apresentadas as revisões de preços relativas às seguintes
obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------------------“EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Fornecimento de
Equipamento Urbano”, conforme a primeira revisão, sem qualquer valor dos trabalhos
realizados até Dezembro de 2011, sujeitos a revisão;----------------------------------------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Reabilitação e Adaptação da
Casa do Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária”, conforme a sexta
revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até Dezembro de 2011, sujeitos a
revisão;----------------------------------------------------------------------------------------------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Remodelação/Requalificação
dos Espaços Exteriores do Bairro da Bela Vista”, conforme a segunda revisão, sem
qualquer valor dos trabalhos realizados até Dezembro de 2011, sujeitos a revisão;------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Avenida
Comendador Augusto Martins Pereira”, conforme a primeira revisão, sem qualquer
valor dos trabalhos realizados até Dezembro de 2011, sujeitos a revisão;------------------ “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar –Requalificação da Rua do
Jardim e Respectivo Espaço Adjacente e Jardim Municipal”, conforme a segunda
revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até Dezembro de 2011, sujeitos a
revisão;----------------------------------------------------------------------------------------------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Rua do
Casal”, conforme a segunda revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até
Dezembro de 2011, sujeitos a revisão;----------------------------------------------------------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Parque de Energia”, conforme
a segunda revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até Dezembro de 2011,
sujeitos a revisão.----------------------------------------------------------------------------------Estas revisões de preços foram aprovadas por unanimidade.-------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------Autos de Medição: Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras: -------------------------a) “Centro Escolar de Couto de Esteves”:----------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 17 de trabalho contratual no valor de 42.125,35€ (quarenta e dois
mil, cento e vinte e cinco euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.------------b) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Parque de Energia”:-------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor de 37.190,14€ (trinta e sete mil,
cento e noventa euros e catorze cêntimos), acrescido do IVA.------------------------------c) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Rua do
Casal”:------------------------------------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor de 12.490,50€ (doze mil,
quatrocentos e noventa euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.------------------d) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Rua do
Jardim e Respectivo Espaço Adjacente e Jardim Municipal”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor de 72.020,36€ (setenta e dois
mil, vinte euros e trinta e seis cêntimos), acrescido do IVA.--------------------------------e) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Avenida
Comendador Augusto Martins Pereira”:--------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor de 6.309,00€ (seis mil, trezentos
e nove euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------f) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Fornecimento de Equipamento
Urbano”:---------------------------------------------------------------------------------------------
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-

Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de 49.900,00€ (quarenta e nove
mil e novecentos euros), acrescido do IVA.---------------------------------------------------g) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Remodelação/Requalificação
dos Espaços Exteriores do Bairro da Bela Vista”:--------------------------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor de 31.123,00€ (trinta e um mil,
cento e vinte e três euros), acrescido do IVA.-------------------------------------------------h) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Reabilitação e Adaptação da
Casa do Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária”:------------------------ Auto de Medição n.º 6 de trabalho contratual no valor de 46.014,78€ (quarenta e seis
mil, catorze euros e setenta e oito cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------“Instalação dos Serviços – Cobertura do Armazém da Câmara” – Decisão de Adjudicação:
- Na sequência da abertura do procedimento para a “Instalação dos Serviços – Cobertura
do Armazém da Câmara”, de acordo com o despacho datado de 15 de Novembro de 2011,
foi apreciada a única proposta apresentada e elaborado o documento da Decisão de
Adjudicação. Analisado o documento, foi aprovado, por unanimidade, adjudicar a referida
empreitada à firma ASO – Construções, Lda., pelo valor de 21.434,40€ (vinte e um mil,
quatrocentos e trinta e quatro euros e quarenta cêntimos).----------------------------------------O vereador Raul Duarte não participou na apreciação e votação deste ponto, tendo-se
ausentado da sala, por fazer parte do júri.-----------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Celestino Martins e Acácio Barbosa e Manuel
Soares,.---------------------------------------------------------------------------------------------------AGIM – Modcom III: - Em reunião de Câmara de 13 de Abril de 2011, o órgão executivo
deliberou apoiar nas despesas não comparticipadas, com a 4ª edição da Feira do Mirtilo,
que correspondem a 30% do valor total, na condição da candidatura ao programa SIAC –
Sistema de Apoio às Acções Colectivas do Programa Operacional Regional do Centro ser
aprovada. Através da carta datada de 22 de Dezembro de 2011, a AGIM veio comunicar
que o evento tinha sido financiado pelo programa MODCOM, com valores distintos, e não
pelo programa SIAC. A despesa final ficou abaixo da estimativa inicial, tendo totalizado
97.011,63€ (noventa e sete mil, onze euros e sessenta e três cêntimos). Assim, foi
aprovado, por unanimidade, alterar o valor do subsídio a atribuir para 23.361,92€ (vinte e
três mil, trezentos e sessenta e um euros e noventa e dois cêntimos).---------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------Associação Bandeira Azul da Europa – Seminário: - À semelhança de anos anteriores, a
Associação Bandeira Azul da Europa propôs ao Município uma parceria para o
desenvolvimento do Programa Eco-Escolas que tem como objectivo a promoção da
educação ambiental, através de acções de formação e informação. Foi aprovado, por
unanimidade, apoiar os estabelecimentos de ensino do nosso concelho que se inscreveram
(Escola Primária de Sever do Vouga e Escola Primária/Jardim Infantil de Pesegueiro do
Vouga), contribuindo com 20,00€ para a inscrição e 50,00€ para atribuição do galardão.---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, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------Jovouga – Corte de Estrada: - Para a realização de uma festa comemorativa dos seus 23
anos de existência, a Jovouga veio solicitar a autorização para o corte da Rua Albino
Costa, em Cedrim, no próximo dia 21 de Janeiro de 2012. Solicitaram, ainda, o
empréstimo de duas barracas para o dia da festa. Analisado o pedido, o órgão executivo
aprovou o corte da estrada e o empréstimo das duas barracas para o fim pretendido.--------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------Associação Desportiva Águias de Carrazedo – Prémio de Atletismo: - Através da carta
datada de 22 de Dezembro de 2011, a Associação Desportiva Águias de Carrazedo veio
solicitar o apoio financeiro, por parte do Município, para custear as despesas tidas com a
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realização do XIII Grande Prémio de Atletismo Carrazedo 2011, realizado em 24 de Julho
de 2011. Analisado o pedido, foi aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no
valor de 1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros), nos termos do Contrato de
Desenvolvimento Desportivo elaborado.------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------APESE – Programa CEI – Comparticipação: - De seguida, foi analisado o pedido
apresentado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação das Escolas de Silva
Escura a solicitar a atribuição de um subsídio para um Contrato Emprego-Inserção que
desempenhou funções no Jardim Infantil e Escola Primária de Silva Escura. O órgão
executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor dos encargos
com subsídio de refeição e seguro.-------------------------------------------------------------------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, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------SeverIn – Protocolo: - Na sequência dos pedidos de opinião feitos às Juntas de Freguesia,
no sentido de recolher informação sobre a utilização do SeverIn, foram recolhidos dados
que comprovam o desejo de continuidade do serviço, mas, também, algumas pequenas
modificações no que diz respeito ao aumento do itinerário para abranger outros lugares.
Assim, foi apresentado o protocolo entre o Município e a Rodoviária Beira Litoral, S.A.,
para a continuação do serviços prestado. O órgão executivo aprovou, por unanimidade,
emitir um parecer prévio favorável à celebração do contrato de aquisição deste serviço, que
produziu efeitos desde 1 de Abril de 2011, conforme consta do protocolo apresentado.--------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) “Beneficiação e Pavimentação – Estrada da Senhora da Graça a Doninhas” – Abertura
de Concurso para Projecto: - Foi aprovado, por unanimidade, o Programa Preliminar para
o projecto de “Beneficiação e Pavimentação – Estrada da Senhora da Graça a Doninhas”,
que contém a definição dos objectivos, características orgânicas e funcionais e
condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respectivos custos e prazos de
execução a observar. O referido documento dará origem ao programa base, estudo prévio,
anteprojecto e projecto de execução e assistência técnica. Foi, de igual modo, deliberado,
por unanimidade, emitir um parecer prévio favorável relativamente à contratação deste
serviço.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------2) “Estrada dos Angios ao Alto da Serra até ao Limite do Concelho” – Abertura de
Concurso para Projecto: - De igual modo, foi aprovado, por unanimidade, o Programa
Preliminar para o projecto de “Estrada dos Angios ao Alto da Serra até ao Limite do
Concelho”, que contém a definição dos objectivos, características orgânicas e funcionais e
condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respectivos custos e prazos de
execução a observar. O referido documento dará origem ao programa base, estudo prévio,
anteprojecto e projecto de execução e assistência técnica. Foi, de igual modo, deliberado,
por unanimidade, emitir um parecer prévio favorável relativamente à contratação deste
serviço.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------3) Programa CEI +: - Em Fevereiro de 2011, foi aprovada uma candidatura apresentada
pelo Município ao Instituto de Emprego e Formação Profissional para quatro ContratosEmprego de Inserção, que promoverá a integração de beneficiários de rendimentos social
de inserção no Município. O referido programa será financiado pelo IEFP em 80% e os
quatro CEI irão desempenhar diversas funções no Município. A Câmara Municipal
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decidiu, por unanimidade, aprovar o Programa CEI + e o pagamento dos 20% não
comparticipados pelo IEFP.---------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------4) Controlo de Qualidade da Água – Sistemas Independentes e Fontanários: - Foi
analisada a informação exarada pelo Director de Departamento referente ao controlo da
qualidade da água dos sistemas independentes e fontanários e subsequente pagamento
desse serviço à AdRA, mais especificamente, 12.449,22€ (doze mil, quatrocentos e
quarenta e nove euros e vinte e dois cêntimos) que correspondem a notas de débito
enviadas pela AdRA. De acordo com a alínea d), do n.º 4, do artigo 34º da Lei das
Autarquias Locais, a competência para a construção e manutenção de fontanários é
cometida às Juntas de Freguesia. No entanto, e de acordo com a opinião veiculada pela
ERSAR, tal responsabilidade impende sobre o delegante, o Município, uma vez que o
contrato de gestão celebrado entre o estado português, o Município de Sever do Vouga e a
AdRA não faz menção expressa a quem compete controlar a qualidade da água nos casos
dos fontanários de origem única. O contrato celebrado com a AdRA não prevê
expressamente a transferência da responsabilidade pelo controlo da qualidade de água dos
fontanários. Assim, e como não parece haver dúvidas quanto à responsabilidade pelo
pagamento dos referidos encargos, bem como, dos que advêm pelo controlo da qualidade
de água nos catorze fontanários, foi aprovada, por unanimidade, a transferência para a
AdRA do valor correspondente ao serviço de análise de água dos fontanários integrados no
PCQA (Programa de Controlo da Qualidade da Água) por esta autarquia.---------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------5) Horário de Estabelecimento: - Foi analisado o pedido apresentado por Maria Clara
Pereira da Fonseca, para o alargamento excepcional do horário do estabelecimento “Topo
Gígio”, situado na Rua 30 de Junho, na freguesia de Dornelas, até às 04:00 no dia 31 de
Dezembro de 2011 para festejo da passagem de ano. O órgão executivo autorizou o
alargamento excepcional do horário para a data pretendida.-------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 5º do Regulamento dos Horários de
Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de
Serviços do Concelho de Sever do Vouga.----------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------6) ANPC – Equipas de Intervenção Permanente: - Em reunião de 9 de Dezembro de 2008,
a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, apresentar uma candidatura para
constituição de uma Equipa de Intervenção Permanente. Em 28 de Janeiro de 2009, foi
celebrado o protocolo entre o Município, a Autoridade Nacional de Protecção Civil e a
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga. Agora, a ANPC
veio informar que o protocolo atingiu o limite máximo de renovações (3 anos) e que o
Município terá de comunicar a sua decisão de celebrar ou não um novo protocolo.
Analisado o documento e tendo em conta todas as razões a que levaram à aprovação da
celebração do protocolo em 2008, o órgão executivo deliberou, por unanimidade, proceder
à celebração de um novo protocolo com a ANPC e a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga, , pelo prazo de três anos, para dar continuidade
à actividade prestada pela Equipa de Intervenção Permanente.----------------------------------Mais foi aprovada a minuta do protocolo, conforme documento arquivado no processo e
enviado aos membros do órgão executivo.----------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Celestino Martins e Acácio Barbosa e
Manuel Soares,.-----------------------------------------------------------------------------------------7) Prorrogações de Prazo: - Em presença dos pedidos apresentados pelas firmas
adjudicatárias e em conformidade com as informações técnicas, aprovou a Câmara, por
unanimidade, a concessão das seguintes prorrogações graciosas por um período de sessenta
dias cada:------------------------------------------------------------------------------------------------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Remodelação/Requalificação
dos Espaços Exteriores do Bairro da Bela Vista”;---------------------------------------------
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- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Parque de Energia”.-----------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Celestino Martins e 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

