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------------------------------------------ACTA N.º 13/2010----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia catorze de Julho de dois mil e dez.------------------------------------ No dia catorze de Julho 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 Rui Fernando Fernandes Loureiro, Técnico Superior, para
redacção da respectiva acta.------------------------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Dr. Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho, Vice-presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, João
Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta da vereadora Maria Elisabete Martins Henriques que apresentou
justificação por escrito.------------------------------------------------------------------------------------ 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----------------------------------------- ANDC - Protocolo – Ratificação----------------------------------------------------------------- Adra - Facturação dos RSU's---------------------------------------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- Recepções Definitivas------------------------------------------------------------------------------ “E.M. 554 - Urbanização entre a E.N. 328 e a Senhorinha - Correcções nos termos do
artº 228” – Recepção Provisória------------------------------------------------------------------ Esplanada – Pedido de Licenciamento----------------------------------------------------------- Associação de Jovens de Talhadas - Autorização – Ratificação----------------------------- Corte de Estrada – Ratificação-------------------------------------------------------------------- Livro “Viagem Clandestina” - Fixação de Preço----------------------------------------------- AGIM - Feira do Mirtilo - Seguro – Ratificação----------------------------------------------- AGIM - Estágio Profissional – Apoio----------------------------------------------------------- Concurso Pecuário da Feira Anual do Arestal – Apoio--------------------------------------- Associação Humanitária Acções Unidas – Pedido de Apoio--------------------------------- 8ª Modificação Orçamental----------------------------------------------------------------------- Convívio Karting São Mateus 2010 – Pedido de Alteração de Apoio----------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Autorização para Corte de Estrada-----------------------------------------------------------2) Aquisição por via do Direito Privado-----------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, nove de Julho de dois mil e dez, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os
seguintes valores: Operações Orçamentais = 1.173.112,90€ (um milhão, cento e setenta e
três mil, cento e doze euros e noventa cêntimos) e Operações não Orçamentais =
481.603,02€ (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e três euros e dois cêntimos).-----Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Vereador João Almeida – Questionou o executivo sobre uma notificação enviada a uma
pessoa de Silva Escura, sobre uma limpeza de mato num determinado terreno. O problema
é que essa pessoa não é proprietária desse terreno.------------------------------------------------Vereador Acácio Barbosa – Informou que existe falta de limpeza nas estradas do Borralhal
a Sanfins e de Sanfins ao Arestal; que existe buracos na estrada do Couto de Baixo e
problemas no muro de suporte de um caminho em Vila Sêca; e congratulou a Agim pela
excelente organização e sucesso que teve a feira do mirtilo.-------------------------------------Presidente Manuel Soares – Referiu que alguns dos assuntos já estão a ser tratados e os
restantes irá verificar a sua situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------ANDC - Protocolo – Ratificação: - Foi ratificado, por unanimidade, o protocolo celebrado
entre o Município e a ANDC – Associação Nacional de Direito ao Crédito, que tem como
objectivo a divulgação e promoção do microcrédito.-----------------------------------------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------Adra - Facturação dos RSU's: - Este assunto será analisado numa próxima reunião.--------Autos de Medição: - Presentes e aprovados, por unanimidade, os seguintes autos de
medição de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:-----------a) “Alargamento da Estrada da Decide à Senhora da Saúde, em Dornelas - 1ª Fase”:--------- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos executados no valor de 19.310,40€ (dezanove mil,
trezentos e dez euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA.-----------------------------b) “Construção da EB1 de Rocas do Vouga - Centro Escolar”:----------------------------------- Auto de Medição n.º 7 de trabalhos executados no valor de 9.567,25€ (nove mil,
quinhentos e sessenta e sete euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido do IVA.---------c) “Arruamentos e Obras Complementares - Reparação e Conservação de Passeios e
Pequenos Largos na Vila”:------------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 4 de trabalhos executados no valor de 37.157,50€ (trinta e sete
mil, cento e cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.------------d) “Estrada de São Mateus - Paçô - Alargamento e Pavimentação”:----------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos executados no valor de 9.071,42€ (nove mil,
setenta e um euros e quarenta e dois cêntimos), acrescido do IVA.------------------------e) “Requalificação do Centro de Pessegueiro do Vouga”:----------------------------------------- Auto de Medição n.º 6 de trabalhos executados no valor de 16.987,62€ (dezasseis mil,
novecentos e oitenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos), acrescido do IVA.--------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------Revisões de Preços: - Foram apresentadas as revisões de preços relativas às seguintes
obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------------------- “Construção da EB1 de Rocas do Vouga - Centro Escolar”, no valor de 983,16€
(novecentos e oitenta e três euros e dezasseis cêntimos);------------------------------------“Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal”, no valor de 3.182,51€
(três mil, cento e oitenta e dois euros e cinquenta e um cêntimos).-------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprová-los para pagamento, logo que as disponibilidades
o permitam.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento que os trabalhos realizados nas empreitadas
“Estrada de São Mateus - Paçô - Alargamento e Pavimentação” e “Requalificação do
Centro de Pessegueiro do Vouga” não foram objecto de revisão de preços porque, após a
aplicação da fórmula e índices definitivos, o resultado foi nulo.---------------------------------Recepções Definitivas: - Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas:-------- “E
Escola do Casal - Centro de Apoio à Criança e ao Jovem”;--------------------------------- “A
Ampliação do Cemitério de Paradela - Construção de Muros”;---------------------------- “C
Construção de 4 Ringues (Dornelas, Paradela, Cedrim e Couto de Esteves”;------------ “A
Ampliação do Colector e Construção de Ramais Domiciliários - Execução de
Colector de Saneamento no lugar da Portelada”.----------------------------------------------Foram aprovados, por unanimidade, os seis 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, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------“E.M. 554 - Urbanização entre a E.N. 328 e a Senhorinha - Correcções nos termos do artº
228” – Recepção Provisória: - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi presente e
aprovado, por unanimidade, o Auto de Recepção Provisória da empreitada em epígrafe,
adjudicada à firma Construtora Paulista, Lda., uma vez que os trabalhos que constituíram a
empreitada se encontram concluídos.----------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------Esplanada – Pedido de Licenciamento: - Seguidamente, foi analisado o pedido de Laura
Rodrigues Pereira, proprietária do “Café Severense”, para a colocação de uma esplanada

3/4

em frente ao seu estabelecimento. Foi deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido,
atendendo às razões que constam na informação exarada pelo Gabinete Técnico de
Planeamento, Administração e Urbanismo.---------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------Associação de Jovens de Talhadas - Autorização – Ratificação: - Foi ratificada, por
unanimidade, a realização de um convívio no espaço em frente à Associação de Jovens de
Talhadas, que teve lugar no dia 23 de Junho. Foi, também, ratificada a isenção de taxas.--Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3, do artigo 68º da Lei das Autarquias Locais.Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------Corte de Estrada – Ratificação: - Foi ratificada, por unanimidade, a autorização para o
corte da estrada em frente à cooperativa de Sanfins, nos dias 9, 10 e 11 de Julho, para a
Festa do Senhor.----------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 1, artigo 8º do Decreto-Regulamentar n.º 2A/2005, de 24 de Março.------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------Livro "Viagem Clandestina" - Fixação de Preço: - No seguimento da deliberação tomada
em reunião de 27 de Julho de 2009, onde foi aprovada a aquisição de 250 exemplares do
livro “Emigração ao Assalto”, torna-se necessário fixar um preço de venda. Assim, o
órgão executivo deliberou fixar o preço de venda de cada livro em 14,00€ (catorze euros),
já com IVA incluído.-----------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------AGIM - Feira do Mirtilo - Seguro – Ratificação: - Foi ratificada, por unanimidade, a
contracção de um seguro de acidentes pessoais para os atletas que participaram na prova
dos carrinhos de rolamentos no dia 2 de Julho e na Rota do Mirtilo em BTT, no passado
dia 4 de Julho.-------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------AGIM - Estágio Profissional – Apoio: - Na sequência da contratação de uma técnica de
contabilidade por parte da AGIM, a mesma vem solicitar o apoio financeiro do Município
para fazer face às despesas com a bolsa de estágio. O órgão executivo aprovou, por
unanimidade, comparticipar com 4.024,56€ (quatro mil, vinte e quatro euros e cinquenta e
seis cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------Concurso Pecuário da Feira Anual do Arestal – Apoio: - À semelhança de anos anteriores,
vem a Comissão Executiva do Concurso Pecuário da Feira Anual do Arestal solicitar um
apoio monetário por parte do Município para a realização do concurso a ter lugar no
próximo dia 25 de Julho. Foi aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de
500,00€ (quinhentos euros).---------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea l), n.º 2, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------Associação Humanitária Acções Unidas – Pedido de Apoio: - Através do ofício datado de
2 de Julho corrente, a Associação Humanitária Acções unidas vem solicitar apoio
financeiro para uma campanha que está actualmente a decorrer. O órgão executivo
deliberou, por unanimidade, não apoiar a referida campanha.-----------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------8ª 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-
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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 8ª Modificação Orçamental, que contém a 6ª
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 329.850,00€ (trezentos e vinte e nove mil,
oitocentos e cinquenta euros) e a 5ª Alteração ao Plano de Investimentos. A Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, esta modificação orçamental.---------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------Convívio Karting São Mateus 2010 – Pedido de Alteração de Apoio: - No seguimento da
aprovação de um subsídio no valor de 1.000,00€ (mil euros) destinado à realização da II
Edição do Convívio de Karting São Mateus, a Comissão de Festas de São Mateus 2010
vem solicitar que, em vez de receber o apoio monetário, o mesmo seja atribuído através da
compra de troféus e lembranças para os pilotos e participantes por parte do Município, no
valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros). O órgão executivo autorizou, por
unanimidade, a alteração da forma de atribuição do subsídio. -----------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.---------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Autorização para Corte de Estrada: - Foi autorizado, por unanimidade, o corte da
estrada em frente à Capela no lugar do Borralhal, Rocas do Vouga, nos próximos dias 17 e
18 de Julho, para a realização da Festa em Honra da Nossa Senhora da Ajuda.---------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 1, artigo 8º do Decreto-Regulamentar n.º 2A/2005, de 24 de Março.------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva 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) “Alargamento da Estrada da Decide à Senhora da Saúde”:------------------------------------- A compra de uma parcela de terreno, a desanexar de um prédio rústico, sito no lugar da
Decide, inscrito sob o artigo matricial número 2152, da freguesia de Dornelas, com a
área de 93,2 metros quadrados, pelo valor de 2.796,00€ (dois mil, setecentos e noventa
e seis euros), a pagar a Ernesto Joaquim Lucas, contribuinte fiscal n.º 103329188,
residente no lugar da Decide, da freguesia de Dornelas.-------------------------------------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, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel da Silva Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------------Período Aberto ao Público---------------------------------------- Esteve presente o Dr. António Tavares, residente em Nogueira, freguesia de
Pessegueiro do Vouga, que informou os vereadores, sobre a continua existência de
problemas com cães na zona de Nogueira e sobre a falta de limpeza de mato na Anta do
Chão Redondo, na freguesia de Talhadas. Por último deu conhecimento do problema que o
atormenta há seis anos, relativo ao caminho das Bouças no Mosqueiro, freguesia de
Pessegueiro do Vouga, exposição que se anexa à presente acta.------------------------------------- O Presidente da Câmara, Manuel Soares, informou, que tinha a convicção, que esse
assunto do caminho das Bouças no mMosqueiro estaria resolvido. Informou o presente que
iria marcar uma reunião com ele e a Vereadora Elisabete para resolver essa situação.----------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

