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------------------------------------------ACTA N.º 06/2010----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e quatro de Março de dois mil e dez.--------------------------- No dia vinte e quatro de Março do ano de dois mil e dez, 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, Licenciado, Director de
Departamento Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.-------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Dr. Manuel da Silva Soares, Presidente; Dr.
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. O vereador António
Coutinho ainda não estava na sala quando se procedeu à votação da acta. --------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- AdRA – Protocolo---------------------------------------------------------------------------------- AdRA – Adesão de Ovar-------------------------------------------------------------------------- Contas da AdRA------------------------------------------------------------------------------------ “Alargamento da Estrada da Decide à Senhora da Saúde em Dornelas” – Informação –
1ª situação de Trabalhos a Mais------------------------------------------------------------------ Alteração da Colocação de Sinalização para Espaços Públicos de Cargas e Descargas-- “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual” – Prorrogação de
Prazo-------------------------------------------------------------------------------------------------- “Caminho Rural de São João ao Galteiro” – Revisão de Preços----------------------------- “Construção de Infraestruturas para a Prevenção de Incêndios – Caminhos Florestais
2008”------------------------------------------------------------------------------------------------- Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------- Relação dos Processos Licenciados por Despacho--------------------------------------------- Alteração ao Mapa de Pessoal para 2010-------------------------------------------------------- Abertura de Concurso – Técnico Superior – Ambiente--------------------------------------- Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Transportes Escolares---------------------- Juventude Académica Pessegueirense – Subsídio de 2010----------------------------------- Parceria ABAE/Município no âmbito do Programa Eco-Escolas---------------------------- Regulamento para a Criação do Logotipo da Ficavouga-------------------------------------- Novo Plano de Transportes Escolares para o Ano Lectivo 2010/2011---------------------- Apresentação e Aprovação das Listas dos Candidatos às Bolsas de Estudo para os
Alunos Carenciados – Lista Provisória---------------------------------------------------------- Aquisição por via do Direito Privado – Ecomusealização de Paisagem – Pedra
Moura/Arestal--------------------------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Centro Cívico da Vila (Piolhosa) – Revisão de Preços------------------------------------2) Abertura de Concurso – Fiscal Municipal de 2ª Classe-----------------------------------3) 3ª Modificação Orçamental-------------------------------------------------------------------4) AMMV – Designação de Representante----------------------------------------------------5) AGIM – Protocolo de Cooperação--------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 19 de Março, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.077.474,02€ (um milhão, setenta e sete mil, quatrocentos e
setenta e quatro euros e dois cêntimos) e Operações não Orçamentais = 479.312,71€
(quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e doze euros e setenta e um cêntimos).--------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------AdRA – Protocolo: - Foi aprovado, por unanimidade, o protocolo a celebrar entre o
Município e a AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A. que visa regular a
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disponibilização à AdRA de meios humanos e materiais afectos ao Município com vista a
assegurar a adequada transição da gestão da rede municipal de água.--------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------AdRA – Adesão de Ovar: - Considerando que:----------------------------------------------------i) A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e os seus Municípios associados
desenvolveram um projecto de gestão regional dos serviços de abastecimento de água e de
saneamento de águas residuais, através da criação de uma entidade em conjunto com um
parceiro empresarial com conhecimento de gestão de serviços de águas e capacidade
financeira (a AdP);-------------------------------------------------------------------------------------ii) Com esta nova entidade gestora pretendiam os Municípios da Região de Aveiro que os
serviços dos seus Municípios ganhassem escala, podendo prestar serviços com menores
custos, profissionalizando mais a gestão, potenciando a qualidade de serviço e
amplificando a capacidade de investimento de expansão e de manutenção/substituição;----iii) Os estudos desenvolvidos e a concertação mantida culminaram com a celebração do
Contrato de Parceria no passado dia 29 de Julho de 2009 e com a constituição da AdRA –
Águas da Região de Aveiro, S.A. (AdRA) e a celebração do Contrato de Gestão a 23 de
Setembro de 2009, envolvendo os Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro,
Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga e Vagos;---------------------iv) Mais recentemente e por decisão dos respectivos órgãos autárquicos, o Município de
Ovar manifestou a sua vontade de aderir à Parceria em apreço;---------------------------------v) São reconhecidas as vantagens na adesão do Município de Ovar à Parceria e
consequente alargamento do Sistema pela robustez que o aumento da escala permite
alcançar.--------------------------------------------------------------------------------------------------vi) Nos termos do disposto nos n.º 1 do artigo 3º e no n.º 4 do artigo 5º do pacto social da
Sociedade AdRA – Aguas da Região de Aveiro SA, para alem dos Municípios originários,
ou fundadores, está prevista a participação no capital da sociedade de outros Municípios
que venham a integrar o Sistema de Águas da Região de Aveiro;-------------------------------vii) Não é intenção dos accionistas originários proceder à alteração, por aumento, do
capital social da sociedade, mas antes acomodar a incorporação do Município de Ovar pela
cedência de capital dos Municípios fundadores, de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro,
Espinho, Estarreja, Ílhavo e Oliveira do Bairro, ao Município de Ovar, nos termos da
constantes da proposta em anexo que, nesse particular, aqui se reproduz:---------------------Cedência de Participação
Município
Acções
Valor Nominal
Águeda
2.940
14.700,00€
Albergaria-a-Velha
38.514
192.570,00€
Aveiro
106.428
532.140,00€
Estarreja
31.017
155.085,00€
Ílhavo
51.744
258.720,00€
Murtosa
0
0€
Oliveira do Bairro
17.787
88.953,00€
Sever do Vouga
0
0€
Vagos
0
0€
Total
248.430
1.242.150,00€
A Câmara Municipal delibera, nos termos e para os efeitos previstos na alínea m), do n.º 2
do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei
n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, solicitar à Assembleia Municipal a necessária autorização
para o Município, outorgar:---------------------------------------------------------------------------a) a adenda ao contrato de parceria celebrado no passado dia 29 de Julho de 2009, entre o
Estado e cada um dos Municípios aderentes, cuja minuta se anexa;----------------------------b) a adenda ao contrato de gestão celebrado no passado dia 23 de Setembro de 2009, entre
o Estado, cada um dos Municípios aderentes e a entidade gestora da parceria, a AdRA –
Águas da Região de Aveiro, S.A, cuja minuta se anexa;------------------------------------------c) a adenda ao acordo parassocial celebrado a 23 de Setembro de 2009, entre a AdP Águas de Portugal, SGPS, S.A. e cada um dos Municípios aderentes, cuja minuta se anexa.
d) a competente alienação de capital da sociedade em beneficio do Município de Ovar.-----
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Mais delibera indicar Dr. Manuel da Silva Soares para, uma vez obtida a referida e
necessária autorização da Assembleia Municipal, outorgar as referidas adendas bem como
requerer e assinar tudo quanto se mostre indicado e necessário aos indicados fins.-----------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Contas da AdRA: - A Câmara tomou conhecimento dos documentos de prestação de
contas do ano económico de 2009, remetidos pela AdRA – Águas da Região de Aveiro,
S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------“Alargamento da Estrada da Decide à Senhora da Saúde em Dornelas” – Informação – 1ª
situação de Trabalhos a Mais: - Foi analisada a informação exarada pelos Serviços
Técnicos de Obras Públicas, referente à necessidade de trabalhos a mais na empreitada de
“Alargamento da Estrada da Decide à Senhora da Saúde em Dornelas”, nomeadamente, no
que diz respeito à construção de muros de vedação e drenagem. Analisada a referida
informação, o órgão executivo aprovou os trabalhos a mais, no valor de 9.475,00€ (nove
mil, quatrocentos e setenta e cinco euros), por maioria.-------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa, Abstenção – João Almeida.------------------------------Alteração da Colocação de Sinalização para Espaços Públicos de Cargas e Descargas: No seguimento da deliberação tomada em reunião do dia 14 de Setembro de 2009,
referente à colocação de sinalização para espaços públicos de cargas se descargas,
verificou-se a necessidade da colocação de placas de fim de estacionamento condicionado
(modelo C21). Assim, foi aprovada, por maioria, a colocação do sinal modelo C21 nos
seguintes locais:------------------------------------------------------------------------------------------ Av. Comendador Augusto Martins Pereira, junto do estabelecimento “Electrificadora
Popular”, no início da passadeira;---------------------------------------------------------------- Av. Comendador Augusto Martins Pereira, no passeio que confina com o Centro das
Artes e do Espectáculo;---------------------------------------------------------------------------- Rua da Corredoura, entre a entrada lateral para a Pastelaria Massas Vouga e a
passadeira de peões;-------------------------------------------------------------------------------- Rua da Igreja, com sinal de Paragem e Estacionamento Proibidos (C16) no início da
rua, do lado direito, por causa da passagem de veículos pesados e colocação de outro
sinal de Estacionamento Proibido – Excepto Cargas e Descargas cerca de 10m mais à
frente até à entrada do supermercado “Extra”;------------------------------------------------- Av. Comendador Augusto Martins Pereira, na faixa direita, desde o início com a Rua
da Igreja, até à entrada da Pastelaria Confiança, os sinais de estacionamento Proibido –
Excepto Cargas e Descargas;---------------------------------------------------------------------- Na Rua do Comércio e face ao pedido de alteração da deliberação anterior da Câmara
Municipal, da zona de cargas e descargas, ficará na faixa esquerda, apenas espaço para
dois carros, ficando com início da Zona de Estacionamento Proibido – Excepto Cargas
e Descargas, apenas junto ao Estabelecimento de Gás e de Electrodomésticos.----------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u), do n.º 1, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa, Abstenção – João Almeida.------------------------------“Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual” – Prorrogação de
Prazo: - Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade
com a informação técnica, deliberou a Câmara, por unanimidade, conceder uma
prorrogação graciosa da obra em curso por um período de 180 dias.---------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa, Abstenção – João Almeida.------------------------------“Caminho Rural de São João ao Galteiro” – Revisão de Preços: - Foi apresentada a
revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no montante de 3.230,87€ (três mil, duzentos
e trinta euros e oitenta e sete cêntimos), acrescido do IVA. Tendo o valor sido confirmado
pelos serviços técnicos, foi deliberado, por unanimidade, aprová-lo para pagamento, logo
que as disponibilidades o permitam.-----------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.-----------------------------------------------
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“Construção de Infraestruturas para a Prevenção de Incêndios – Caminhos Florestais
2008”: - Foi, também, apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no
montante de 921,93€ (novecentos e vinte e um euros e noventa e três cêntimos), acrescido
do IVA. Tendo o valor sido confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por
unanimidade, aprová-lo para pagamento, logo que as disponibilidades o permitam.---------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Aquisições por via do Direito Privado: - Presentes e analisados os seguintes autos de
expropriação amigáveis 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 das seguintes empreitadas:-------------------a) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:------------------------ de Evangelina Tavares, residente na freguesia de Couto de Esteves, venda de uma
parcela de terreno com 305m2 pelo valor de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros).--b) “Alargamento da Estrada da Junta ao Cemitério”:----------------------------------------------- de Abílio Rodrigues Ruivo, residente na freguesia de Cedrim, cedência gratuita de uma
parcela de terreno com 20m2.--------------------------------------------------------------------c) “Acesso à E.B. 1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”:--------------------------------------- da Fundação Bernardo Barbosa de Quadros, com sede na freguesia de Rocas do
Vouga, venda de uma parcela de terreno com 446,49m2 pelo valor de 4.464,90€
(quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro euros e noventa cêntimos).-----------------d) “Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal”:------------------------------ de Artur Tavares Coutinho, residente no lugar de Sanfins, da freguesia de Rocas do
Vouga, venda de uma parcela de terreno com 33m2 pelo valor de 99,00€ (noventa e
nove euros).-----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------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 22 de Fevereiro e 22 de Março de 2010.-Alteração ao Mapa de Pessoal para 2010: - A Câmara aprovou, por unanimidade, a
alteração ao Mapa de Pessoal, designadamente quanto ao lugar para Fiscal Municipal que
deveria ser com vínculo por tempo indeterminado em vez de tempo determinado como
constava no mapa aprovado. Mais foi decidido submeter o documento à Assembleia
Municipal para apreciação e aprovação, nos termos do n.º 3, do artigo 5º, da Lei n.º 12A/2008, de 27 de Fevereiro.---------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Abertura de Concurso – Técnico Superior – Ambiente: - Foi aprovada, por unanimidade, a
abertura de um procedimento concursal na modalidade de relação de emprego público por
tempo indeterminado, para o recrutamento de um Técnico Superior na área do Ambiente.-Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------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 7.899,21€ (sete mil,
oitocentos e noventa e nove euros e vinte e um cêntimos). O órgão executivo aprovou, por
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.055,78€ (três mil, cinquenta e cinco euros
e setenta e oito cêntimos), correspondente a 50% da despesa total.-----------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Juventude Académica Pessegueirense – Subsídio de 2010: - Este assunto foi adiado para
ser analisado numa próxima reunião.-----------------------------------------------------------------
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Parceria ABAE/Município no âmbito do Programa Eco-Escolas: - 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
inscrevessem, 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 – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Regulamento para a Criação do Logotipo da Ficavouga: - Foi apresentado o Regulamento
elaborado pela Comissão Organizadora da Ficavouga para a criação do logótipo do
certame através de um concurso de ideias destinado aos alunos do curso de artes visuais e
de educação visual do ensino básico e secundário da Escola Secundária de Sever do
Vouga. Analisado o Regulamento, o mesmo foi aprovado por unanimidade, bem como,
autorizar todos os encargos inerentes.---------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Novo Plano de Transportes Escolares para o Ano Lectivo 2010/2011: - Foi aprovado, por
unanimidade, o novo plano de transportes escolares para o próximo ano lectivo 2010/2011,
assim como a respectiva acta da reunião de trabalho.---------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Apresentação e Aprovação das Listas dos Candidatos às Bolsas de Estudo para os Alunos
Carenciados – Lista Provisória: - Com base no processo organizado pelos Serviços Sociais
desta entidade, resumidos na informação que aqui se dá como reproduzida, foi proposta a
atribuição de bolsas de estudo nos termos do artigo 5º do regulamento em vigor, aos
seguintes alunos:----------------------------------------------------------------------------------------- Tânia Maria Henriques Tavares;------------------------------------------------------------------ Ricardo Dias Fernandes;--------------------------------------------------------------------------- Filipa Micaela Amaral Correia;------------------------------------------------------------------- Catarina Martins Coutinho;----------------------------------------------------------------------- André Tavares Coelho;---------------------------------------------------------------------------- Mário Sérgio Rodrigues Lopes;------------------------------------------------------------------- Raquel Rosa Coutinho Esteves;------------------------------------------------------------------- Marisa Coutinho Esteves;------------------------------------------------------------------------- Carla Teresa Martins da Silva;-------------------------------------------------------------------- Susana Margarida Martins Castanheira;--------------------------------------------------------- Rafael Martins dos Santos;------------------------------------------------------------------------ André Filipe da Silva Martins;-------------------------------------------------------------------- Marina Martins de Jesus;-------------------------------------------------------------------------- Fábio André Martins Coelho;--------------------------------------------------------------------- Liliana Patrícia da Silva Bastos;------------------------------------------------------------------ Diana Catarina Pereira Bastos;-------------------------------------------------------------------- Luís Guilherme B. Silva Aguiar Coelho;-------------------------------------------------------- João Paulo Bastos Silva Aguiar Coelho;-------------------------------------------------------- Maria Goreti Pereira Martins;--------------------------------------------------------------------- David Alexandre Martins Vasconcelos.--------------------------------------------------------A Câmara aprovou, por unanimidade, atribuir as bolsas de estudo nos termos do
regulamento aos referidos alunos.--------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Aquisição por via do Direito Privado – Ecomusealização de Paisagem – Pedra
Moura/Arestal: - Foi presente e analisado o seguinte auto de expropriação amigável de
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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 o projecto indicado em epígrafe:----------------------------------------------------- de José António Martins, residente no lugar de Rio Bom, freguesia de Dornelas, venda
de uma parcela de terreno com 4,774m2 pelo valor de 5.500,00€ (cinco mil e
quinhentos euros).---------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Centro Cívico da Vila (Piolhosa) – Revisão de Preços: - O órgão executivo aprovou,
por unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião de 25 de Março de 2008,
referente à revisão de preços provisória e aprovar a revisão de preços definitiva no valor de
64.541,22€ (sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um euros e vinte e dois
cêntimos), para se proceder ao pagamento de acordo com as disponibilidades financeiras
da autarquia. Mais deliberou a Câmara Municipal dar conhecimento desta decisão ao
empreiteiro para os fins que tiver por mais convenientes.----------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques;
Abstenções – João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.-----------------------------2) Abertura de Concurso – Fiscal Municipal de 2ª Classe: - Foi aprovada, por
unanimidade, a abertura de um procedimento concursal na modalidade de relação de
emprego público por tempo indeterminado, para o recrutamento de um Fiscal Municipal de
2ª Classe.-------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------3) 3ª Modificação Orçamental: - 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 Decreto-Lei n.º
54-A/99, de 22 de Fevereiro, nova redacção dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de
5 de Abril, foi elaborada e apresentada a 3ª Modificação Orçamental, que contém a 2ª
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 13.600,00€ (treze mil e seiscentos euros)
e a 2ª Alteração ao Plano de Investimentos. A Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, esta modificação orçamental.--------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------4) AMMV – Designação de Representante: - Para representação do Município na
Associação de Municípios do Médio Vouga, foi aprovado, por unanimidade, designar o
vice-presidente António José Martins Coutinho.---------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------5) AGIM – Protocolo de Cooperação: - Foi presente e analisado o protocolo de
cooperação entre o Município e a AGIM – Associação para a Gestão, Inovação e
Modernização do Centro Urbano de Sever do Vouga para a implementação de um estágio
de psicologia no âmbito do Inov-Social, a partir de Abril de 2010 e por um período de doze
meses. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a celebração do referido protocolo.-Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.-------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

