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------------------------------------------ACTA N.º 23/2010----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia nove de Dezembro de dois mil e dez.--------------------------------- No dia nove de Dezembro 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, 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, 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----------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- “Requalificação do Centro Escolar de Pessegueiro do Vouga” – Recepção Provisória-- Região de Aveiro - Projecto de Formação-Acção da Operação + Maria-------------------- “Projecto do Caminho da Associação” – Expropriação de Terreno em Couto de
Esteves – Relatório de Avaliação ---------------------------------------------------------------- Jantar de Natal-------------------------------------------------------------------------------------- Associação Humanitária – Apoio----------------------------------------------------------------- Escola de São Macário----------------------------------------------------------------------------- Projecto SIAC – “Sever2010”-------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos------------------------------------------------------------------------------------1) VougPark - Cumprimento da Lei n.º 53-F/2006-------------------------------------------2) Escola de Futebol “Sever Fintas” – Protocolo----------------------------------------------3) Barragem Ribeiradio-Ermida - Plano de Sinalização da E.M. 569----------------------4) Abertura de Procedimento – Pista Ciclável-------------------------------------------------5) Estrutura Nuclear – Proposta--------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 22 de Novembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.288.419,10€ (um milhão, duzentos e oitenta e oito mil,
quatrocentos e dezanove euros e dez cêntimos) e Operações não Orçamentais =
496.222,47€ (quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e dois euros e quarenta e
sete cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Aqueduto Obstruído – E.N. 328: - A Câmara tomou conhecimento do conteúdo da
Informação Técnica exarada pelos Serviços Técnicos de Obras Públicas que expõe a
obstrução de um aqueduto localizado abaixo do edifício da Piscina Municipal. A referida
obstrução provocou uma acumulação de água na via pública, a qual poderá abater, abrindo
fissuras e, se vier a ser necessário reparar a área em causa, o custo será de 3.200,00€ (três
mil e duzentos euros).----------------------------------------------------------------------------------Caixa de Passagem Hidráulica: - Foi presente uma informação do Serviço de Fiscalização
a constatar que funcionários da Auto Mecânica Gineto da Costa & Martins obstruíram uma
caixa de passagem hidráulica localizada na rua junto à serralharia, que pertence ao
Município. A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------AGIM – Informação: - A Câmara tomou conhecimento da classificação atribuída à
candidatura apresentada pela AGIM ao Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP,
no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego
(PAECPE).----------------------------------------------------------------------------------------------AGIM – MODCOM: - A Câmara tomou conhecimento da declaração de acesso elaborada
pela AGIM para o Sistema de Incentivo a Projectos de Modernização do Comércio –
MODCOM.----------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------------
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O vereador João Almeida perguntou se o placar luminoso, localizado no jardim, estava
concessionado a alguma sociedade. Na resposta, o vereador António Coutinho referiu que
o placard pertence à sociedade Netual, a qual solicitou autorização para o colocar naquele
local, sem a cobrança de qualquer encargo, a título experimental, com a contrapartida do
Município poder divulgar a informação que pretendesse disponibilizar naquele painel.-------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------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 3 de trabalhos executados no valor de 65.768,24€ (sessenta e
cinco mil, setecentos e sessenta e oito euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido do
IVA;-------------------------------------------------------------------------------------------------b) “Rede Viária - Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:------------------------ Auto de Medição n.º 17 de trabalhos executados no valor de 93.891,61€ (noventa e três
mil, oitocentos e noventa e um euros e sessenta e um cêntimos), acrescido do IVA;----c) “Estrada de São Mateus - Paçô - Alargamento e Pavimentação”:----------------------------- Auto de Medição n.º 9 de trabalhos executados no valor de 5.578,60€ (cinco mil,
quinhentos e setenta e oito euros e sessenta cêntimos), acrescido do IVA;----------------d) “Acesso à E.B. 1 de Rocas do Vouga - Centro Escolar”:--------------------------------------- Auto de Medição n.º 4 de trabalhos executados no valor de 9.315,60€ (nove mil,
trezentos e quinze euros e sessenta cêntimos), acrescido do IVA;--------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, 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:------------------------------- “Rede Viária - Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”, no valor de
29.403,48€ (vinte e nove mil, quatrocentos e três euros e quarenta e oito cêntimos).---- “Acesso à E.B. 1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”, no valor de 31.824,90€ trinta
e um mil, oitocentos e vinte e quatro euros e noventa cêntimos).---------------------------- “Estrada de São Mateus - Paçô - Alargamento e Pavimentação”, no valor de 757,35€
(setecentos e cinquenta e sete euros e trinta e cinco cêntimos).-----------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprová-los para pagamento logo que as disponibilidades
financeiras o permitam.--------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------“Requalificação do Centro Escolar de Pessegueiro do Vouga” – Recepção Provisória: Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi presente e aprovado, por unanimidade, o Auto de
Recepção Provisória da empreitada em epígrafe, adjudicada à firma Paviazeméis –
Pavimentações de Azeméis, Lda., uma vez que os trabalhos que constituíram a empreitada
se encontram concluídos.------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Região de Aveiro – Projecto de Formação-Acção da Operação + Maria: - O órgão
executivo aprovou, por unanimidade, proceder à transferência de 5.539,07€ (cinco mil,
quinhentos e trinta e nove euros e sete cêntimos) à Comunidade Intermunicipal da Região
de Aveiro, valor correspondente ao montante afecto ao Município para cumprimento
integral dos pagamentos à entidade formadora.----------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------“Projecto do Caminho da Associação” – Expropriação de Terreno em Couto de Esteves –
Relatório de Avaliação: - Para execução do “Caminho da Associação”, em Couto de
Esteves, integrado na empreitada denominada “Viação Rural”, foram efectuadas algumas
diligências para a aquisição de uma parcela de terreno a Manuel José Martins da Graça,
residente naquela freguesia. A parcela de terreno tem a área de 54,08m2, a desanexar do
prédio inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 10966 da freguesia de Couto de Esteves e
confronta a norte com Adelino da Rocha Gaspar e Ângelo Rodrigues, a sul com Adão
Tavares Costa, a nascente com Benjamin Outeiro Leitão e a poente com estrada,
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desconhecendo-se a sua descrição na Conservatória do Registo Predial. Para ser
promovido o primeiro procedimento a realizar nos termos do Código de Expropriações,
aprovado através da Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, foi solicitada a elaboração do
“Relatório de Avaliação”,a realizar por perito da lista oficial. Nesta reunião foi presente o
“Relatório de Avaliação”, no qual é definida a importância de 306,63€ (trezentos e seis
euros e sessenta e três cêntimos), como valor da justa indemnização a atribuir ao
proprietário, definida no artigo 23º, do Código de Expropriações. Assim, decidiu a
Câmara Municipal, por unanimidade, promover a “aquisição por via do direito privado”,
nos termos do artigo 11º do Código de Expropriações.-------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Jantar de Natal: - Foi aprovado, por unanimidade, fazer a consulta a restaurantes do
concelho para realização do Jantar de Natal 2010, marcado para o dia 17 de Dezembro,
destinado aos trabalhadores da autarquia, assim como as despesas inerentes.-----------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Associação Humanitária – Apoio: - Foi presente e analisado um pedido de apoio
financeiro apresentado pela Associação Humanitária das Acções Unidas. Atendendo às
dificuldades financeiras do Município, foi deliberado não atribuir qualquer apoio.----------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Escola de São Macário: - Em reunião de 22 de Janeiro de 2007, foi deliberado ceder
gratuitamente as instalações da Escola de São Macário ao Centro de Alcoólicos
Recuperados do Distrito de Aveiro, em regime de comodato gratuito. Tendo o Município
constatado que as instalações se encontram desocupadas há já algum tempo, foi aprovado,
por unanimidade, proceder à venda daquele prédio.-----------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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.---------------------------------------------Projecto SIAC – “Sever2010”: - Na sequência da deliberação de 9 de Novembro de 2010
e depois de encerrado o processo referente à Feira do Mirtilo e actividades do SIAC,
constata-se que a despesa ascende a 185.429,55€ (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos
e vinte e nove euros e cinquenta e cinco cêntimos), financiado em 92.065,03€ (noventa e
dois mil, sessenta e cinco euros e três cêntimos) através do FEDER, pelo que resulta o
valor de 93.364,53€ (noventa e três mil, trezentos e sessenta e quatro euros e cinquenta e
três cêntimos), referente a encargos não comparticipados. Atendendo ao facto da
associação não possuir receitas próprias para liquidação da dívida, decidiu a Câmara
Municipal, por unanimidade, apoiar a componente não comparticipada, uma vez que os
eventos realizados são considerados actividades económicas de interesse municipal.--------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea l), do n.º 2, 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.---------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) VougaPark – Cumprimento da Lei n.º 53-F/2006: - Para cumprimento do artigo 16º da
Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, foram apresentadas as orientações estratégicas,
tendo as mesmas sido aprovadas por unanimidade. Para conhecimento do órgão executivo,
foi apresentado, também, o Plano Anual de Actividades para 2011.----------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------2) Escola de Futebol “Sever Fintas” – Protocolo: - Em 2009, foi celebrado um protocolo
com a Escola de Futebol “Sever Fintas”, estando ainda em vigor, no qual foi assumida a
atribuição de um subsídio anual no valor de 1.100,00€ (mil e cem euros). No entanto,
pretendem que o valor do subsídio anual seja de 3.000,00€ (três mil euros) devido ao
acréscimo de equipas inscritas em campeonatos distritais de camadas jovens, bem como
pela participação em actividades promovidas pela autarquia (“Inter-Freguesias/2010” e
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“Futebol de Rua”). Estando o Município impossibilitado de atribuir um subsídio no valor
exposto, devido às dificuldades financeiras que atravessa, foi aprovado, por unanimidade,
aumentar o apoio anual para 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), a formalizar através de
um Contrato de Desenvolvimento Desportivo.-----------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------3) Barragem Ribeiradio-Ermida – Plano de Sinalização da E.M. 569: - Foi aprovado, por
unanimidade, o Plano de Sinalização que estabelece as regras e os princípios de segurança
a que o Consórcio FCC/OPWAY/RRC irá implementar na execução dos trabalhos da
empreitada geral de construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida,
designadamente quanto à sinalização vertical a colocar nas extremidades da E. M. 569,
junto à obra, na via que atravessa a zona de intervenção da empreitada de execução da
Barragem da Ermida, conforme consta nas plantas que serão arquivadas junto dos
documentos desta reunião.----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------4) Abertura de Procedimento – Pista Ciclável: - - Nos termos da informação apresentada,
decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar a abertura de um concurso público
para a empreitada de “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao limite do Concelho
(Oliveira de Frades)”, de acordo com as grandes Opções do Plano e classificação
orçamental 11-07.01.04.09, assim como o programa de procedimentos, projecto de
execução e o caderno de encargos. Foi, também, aprovado, por unanimidade, o júri do
procedimento constituído por:------------------------------------------------------------------------Efectivos:------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente: Raul Alberto Conceição Duarte;--------------------------------------------------- Vogal: Fernando Marques Sá Marinheiro;----------------------------------------------------- Vogal: Maria Isabel Figueiredo da Silva.------------------------------------------------------Suplentes:------------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Manuela Bastos Pereira;------------------------------------------------------------------- Rui Fernando Fernandes Loureiro.--------------------------------------------------------------Perito para apoiar o júri:-------------------------------------------------------------------------------- Luís Figueiredo Martins.--------------------------------------------------------------------------Nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho,
foi autorizada a despesa relacionada com a execução desta empreitada.-----------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------5) Estrutura Nuclear – Proposta: - Para efeitos do que dispõe o artigo 6º, do Decreto-Lei
n.º 305/2009, de 23 de Outubro, foi aprovada a proposta do modelo de estrutura, da
estrutura nuclear e do número de unidades orgânicas flexíveis e subunidades orgânicas,
para ser submetida à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, na próxima sessão
convocada para o dia 17 de Dezembro.--------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------------------------------Período destinado ao Público--------------------------------------- Não houve 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

