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------------------------------------------ACTA N.º 11/2009----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia oito de Junho de 2009.-------------------------------------------------- No dia oito de Junho do ano de dois mil e nove, na vila de Sever do Vouga, edifício
dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo como habitualmente, 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,
António Martins Pereira, Dr. João Miguel Tavares de Almeida, Eng.º António Bispo
Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro, Vereadores.------------------------------------------------ A reunião foi declarada aberta às quinze horas e dez minutos, 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----------------------------------------- Protocolo – Mini-Campos Desportivos---------------------------------------------------------- “Rua das Povoas – Muros, Saneamento, Águas e Repavimentação” – Revisão de
Preços------------------------------------------------------------------------------------------------ Aquisição por via do Direito Privado------------------------------------------------------------ Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- “Construção da EB1 Rocas do Vouga – Centro Escolar” – Relatório Final---------------- “Instalação de Serviços – Construção de Arquivo, Cantina e Outros Serviços – 1ª
Fase” – Recepção Provisória---------------------------------------------------------------------- “Escolas – Reparação, Conservação e Segurança – Escola de Dornelas” – Recepção
Definitiva-------------------------------------------------------------------------------------------- Associação Desrpotiva Senhorinhense – Muro de Suporte----------------------------------- Construções de Parques Infantis – Construção de Sub-Bases-------------------------------- Encerramento de Via – Festividade-------------------------------------------------------------- 10ª Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------- 11ª Modificação Orçamental – 3ª Revisão------------------------------------------------------ Associações – Apoios:----------------------------------------------------------------------------1) Filarmónica Severense – Construção de Sede----------------------------------------------2) ACAPO------------------------------------------------------------------------------------------3) Assembleia de Freguesia de Cedrim – Corte de Estrada----------------------------------- Protocolo de Cooperação – Escola de Futebol “Mini Foot Clube”-------------------------- Programa Casa + - Autorização de Despesa---------------------------------------------------- Apresentação Programa Cultural – Ficavouga 2009------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Horário de Funcionamento de Estabelecimento--------------------------------------------2) AGIM – Gabinete de Inserção Profissional (GIP)-----------------------------------------3) Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Estacionamento Reservado-------------4) Junta de Freguesia de Silva Escura – Corte de Estrada-----------------------------------5) 1ª Volta a Portugal Masters – Pedido de Parecer-------------------------------------------6) Comissão de Festas São Mateus 2009 – Pedido de Apoio--------------------------------7) 13ª Descida Nocturna do Rio Vouga 2009 – Pedido de Apoio---------------------------8) Campeonato Nacional de Fórmula Roll – Prova de Couto de Esteves------------------9) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos dos Jardins e Escolas
da Freguesia de Rocas – POC’s---------------------------------------------------------------10) Taxas do IMI para 2010----------------------------------------------------------------------11) Derrama para 2010----------------------------------------------------------------------------12) Taxa TMDP para 2010-----------------------------------------------------------------------13) Contrato de Consultadoria Jurídica---------------------------------------------------------14) “Rectificação dos Acessos à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo” –
Prorrogação de Prazo----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:-------------------------------------------------------------------------
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Em 5 de Junho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 892.644,29€ (oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e
quarenta e quatro euros e vinte e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais =
438.711,21€ (quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e onze euros e vinte e um
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Comunicações:------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara convocou os membros, através de protocolo, para uma reunião
extraordinária a realizar-se no dia 15 de Junho de 2009.------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O vereador João Almeida começou por dizer que, por motivos profissionais, não teve a
possibilidade de estar presente na apresentação pública da “Parceria AdP/Municípios da
Região de Aveiro para a Gestão das Baixas de Águas a Saneamento”. Contudo, tinha
tomado conhecimento que, no documento apresentado, constava informação que no
concelho de Sever do Vouga havia uma cobertura de rede de água na ordem dos 87% e
25% em redes de saneamento. Portanto, perguntou se era correcta a informação
transmitida.----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara respondeu afirmativamente, contando com os sub-sistemas das
freguesias, mais as condutas colocadas pela autarquia nas estradas intervencionadas. Sobre
os referidos sub-sistemas, disse que, no projecto intermunicipal foi acautelada a sua
integração, caso as freguesias decidam nesse sentido.---------------------------------------------Mais informou que, os municípios da região pretendiam ser os primeiros a concretizar este
projecto intermunicipal, para aproveitarem os limitados apoios comunitários.----------------Seguidamente, foi dada a palavra ao vereador José Carlos, que perguntou sobre o ponto de
situação das novas instalações para os serviços da autarquia, construídos sob o
estacionamento.-----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara respondeu que havia um problema a resolver com o processo de
ligação de energia eléctrica.---------------------------------------------------------------------------Seguidamente, foi dada a palavra ao vereador António Rodrigues. O vereador começou
por dizer que, em relação às alterações introduzidas no atendimento, julgava mais
adequado que a recepção dos munícipes fosse feita ao nível do rés-do-chão, onde existia já
uma secretária que poderia servir para esse efeito.-------------------------------------------------O Director de Departamento informou que, inicialmente, estava previsto como sugeria o
vereador. Contudo, atendendo à necessidade de execução de alguns trabalhos ao nível do
rés-do-chão, consideramos que a deslocação de trabalhadores, transporte de materiais e
execução dos trabalhos, incomodariam as pessoas que se faziam deslocar para serem
atendidas. Portanto, foi criado o actual posto de recepção ao nível do primeiro piso.-------Continuando, referiu ter constatado “in loco” a recolha de água com um balde, que se
infiltra e pinga no salão do primeiro piso da piscina.----------------------------------------------O Presidente da Câmara respondeu já terem constatado esse facto.-----------------------------Seguidamente, o vereador António Rodrigues referiu constatar-se o fecho da cancela
situada junto ao edifício da CCAM, no acesso ao novo estacionamento. Sobre esse facto,
perguntou como estava o acordo estabelecido entre esta entidade e a CCAM, quanto ao
acesso livre à zona de estacionamento.--------------------------------------------------------------Respondendo, o Presidente da Câmara disse que faltava a demarcação e sinalização para se
dar cumprimento ao compromisso assumido.------------------------------------------------------Posto isto, o vereador, continuando, disse ter constatado algumas reclamações apresentadas
pelas pessoas residentes nos lugares servidos pela rua de acesso à Zona Industrial de
Talhadas e ao Seixo, em obras. Os residentes reclamam que há muita lama quando chove
e pó quando vem o calor. Então, perguntou se havia alguma previsão quanto à colocação
do asfalto.------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara respondeu que o prazo da empreitada termina no final desta
semana, não tendo recebido até esta data, qualquer pedido de prorrogação. Assim, na falta
de cumprimento por parte do empreiteiro, depois de terminado o prazo de execução da
mencionada empreitada, terá a Câmara Municipal de tomar uma posição.---------------------Por último, o vereador António Rodrigues perguntou qual o motivo de não ter sido
pavimentada uma pequena zona no final da Rua das Povoas, próximo da Vasilvouga.-------
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O vereador Raul Duarte respondeu que esse facto resultou de um problema com o
alinhamento do muro, num terreno onde pretendiam que o proprietário cortasse uns
eucaliptos e o qual não aceitava.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Protocolo – Mini-Campos Desportivos: - Foi ratificada, por unanimidade, a assinatura do
protocolo entre o Instituto do Desporto de Portugal, I.P. e o Município, para a instalação do
“Mini-Campo do Calvário”, assim como as despesas inerentes.---------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 4, ambos do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Rua das Povoas – Muros, Saneamento, Águas e Repavimentação” – Revisão de Preços: Foi apresentada a revisão de preços provisória e parcial relativa à obra em epígrafe, no
montante de 7.069,79€ (sete mil, sessenta e nove euros e setenta e nove 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, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------Aquisição por via do Direito Privado: - Presente e analisado o seguinte auto de
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram
efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação
dos encargos que dele constam, para realização da seguinte empreitada:----------------------a) “Construção da sede e Escola de Música da Banda União Musical Pessegueirense”:----- de Aldina de Bastos Mendes, residente na freguesia em França, venda de uma parcela
de terreno com 2493,62m2 pelo valor de 50.000,00€ (cinquenta mil euros) para
construção de uma Escola de Música.----------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados, por unanimidade, os seguintes autos de
medição de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:-----------“Rede Viária – Alargamento e Reforço da Ponte na Estrada do Folharido/Felgares
(Rectificação)”:----------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos no valor de 20.000,00€ (vinte mil euros),
acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------------------------“Instalação de Serviços – Construção de Arquivo, Cantina e Outros Serviços – 1ª Fase”:-- Auto de Medição n.º 25 de trabalhos previstos no valor de 34.754,65€ (trinta e quatro
mil, setecentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos), acrescido do
IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------“Arruamento da Zona Industrial de Irijó – Infraestruturas – 1ª Fase”:-------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalhos previstos no valor de 26.859,90€ (vinte e seis mil,
oitocentos e oitenta e nove euros e noventa cêntimos), acrescido do IVA.----------------“Instalação de Ser viços – Obras de Adaptação do “Cine-Alba” – Correcções nos ter mos do
art.º 228º”:----------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos no valor de 35.388,40€ (trinta e cinco
mil, trezentos e oitenta e oito euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA.------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Construção da EB1 Rocas do Vouga – Centro Escolar” – Relatório Final: - Foi aprovado,
por unanimidade, o Relatório Final da empreitada de “Construção da EB1 Rocas do Vouga
– Centro Escolar”, e a adjudicação da mesma à empresa Vidal, Pereira & Gomes, Lda.,
pelo valor de 776.179,47€ (setecentos e setenta e seis mil, cento e setenta e nove euros e
quarenta e sete cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Instalação de Serviços – Construção de Arquivo, Cantina e Outros Serviços – 1ª Fase” –
Recepção Provisória: - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi presente e aprovado, por
unanimidade, o auto de recepção provisória da empreitada “Instalação de Serviços –
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Construção de Arquivo, Cantina e Outros Serviços – 1ª Fase”, adjudicada à firma ASO –
Construções, Lda., uma vez que os trabalhos que constituíram a empreitada se encontram
concluídos.----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Escolas – Reparação, Conservação e Segurança – Escola de Dornelas” – Recepção
Definitiva:
- Foi recebida definitivamente a empreitada “Escolas – Reparação,
Conservação e Segurança – Escola de Dornelas”, devendo-se desencadear os demais
procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores
cativos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------Associação Desrpotiva Senhorinhense – Muro de Suporte: - Para conclusão dos trabalhos
com o muro de suporte entre a Escola Primária e a Associação Desportiva Senhorinhense,
a mesma vem solicitar o apoio do Município através da oferta de materiais. Foi aprovado,
por unanimidade, fornecer o referido material para conclusão dos trabalhos.-----------------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, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------Construções de Parques Infantis – Construção de Sub-Bases – Auto de Medição n.º 1: Seguidamente, foi analisado o auto de medição n.º 1 da empreitada de “Construção de
Parques Infantis – Construção de Sub-Bases”, no valor de 17.900,00€ (dezassete mil e
novecentos euros), acrescido do IVA. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o
auto de medição de trabalhos, para pagamento à medida das disponibilidades financeiras.-Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------Encerramento de Via – Festividade: - Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o corte
da estrada entre o cruzamento da nova variante ao arruamento da Meia Encosta, no dia 23
de Junho, entre as 17:00 e as 24:00, de acordo com o pedido apresentado pela Comissão de
Festas de São João da Cruz.---------------------------------------------------------------------------10ª 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 54A/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 10ª Modificação Orçamental, que contém a 8ª
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 53.400,00€ (cinquenta e três mil e
quatrocentos euros) e a 8ª Alteração ao Plano de Investimentos. A Câmara Municipal
aprovou, por maioria, esta modificação orçamental.-----------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e
José Ribeiro; Abstenções – João Almeida e António Rodrigues.-------------------------------11ª Modificação Orçamental – 3ª Revisão: - 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 DecretoLei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, nova redacção dada através do Decreto-Lei n.º 84A/2002, de 5 de Abril, foi elaborada e apresentada a 3ª Revisão Orçamental,
correspondente à 11ª Modificação, com um reforço do orçamento da receita e da despesa
no valor de 163.000,00€ (cento e sessenta e três mil euros). Esta modificação compreende:
a 3ª Revisão do Plano Plurianual de Investimentos com um reforço de 90.000,0€ (noventa
mil euros). A Câmara aprovou, por maioria, esta revisão orçamental, para ser submetida
como proposta para aprovação por parte da Assembleia Municipal na próxima sessão
daquele órgão.-------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e
José Ribeiro; Abstenções – João Almeida e António Rodrigues.-------------------------------Associações – Apoios:---------------------------------------------------------------------------------1) Filarmónica Severense – Construção de Sede: - De acordo com o ofício datado de 9 de
Fevereiro último, a Filarmónica Severense vem solicitar a atribuição de um subsídio
suplementar ao que já foi atribuído em Março de 2007, no valor de 50.000,00€ (cinquenta
mil euros), para conclusão da construção da sua sede. Este pedido prende-se com o facto
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de terem necessidade de terminar as obras até ao final do ano para poderem usufruir do
subsídio da Administração Central no valor de 17.500,00€ (dezassete mil e quinhentos
euros). Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio adicional no valor de
25.000,00€ (vinte e cinco mil euros), a pagar de acordo com as disponibilidades
financeiras do Município.-----------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------2) ACAPO: - Foi presente e analisado um pedido de subsídio por parte da ACAPO. O
órgão executivo deliberou não atribuir qualquer subsídio, devido à falta de
disponibilidades.----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------3) Assembleia de Freguesia de Cedrim – Corte de Estrada: - Para realização da 2ª Mostra
de Cultura, Artesanato e Gastronomia da Freguesia de Cedrim, a Assembleia de Freguesia
de Cedrim vem pedir a autorização para o corte da estrada principal de Cedrim, entre os
dias 9 e 14 de Junho. Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o corte de estrada.--------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------O membro João Almeida não votou nas duas seguintes deliberações.--------------------------Protocolo de Cooperação – Escola de Futebol “Mini Foot Clube”: - Foi aprovado, por
unanimidade, o protocolo de cooperação entre o Município e a Escola de Futebol “Mini
Foot Clube”, que tem como objectivo a implementação do Plano de Desenvolvimento
Desportivo do Futebol no concelho de Sever do Vouga.------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------Programa Casa + - Autorização de Despesa: No âmbito do Programa Casa +, foi presente
uma informação dos Serviços Técnicos a solicitar o apoio necessário para a recuperação de
uma habitação em Talhadas. Foi aprovado, por unanimidade, fornecer material de
construção para a recuperação da habitação de José Manuel Nogueira Matos, conforme o
previsto no Regulamento de Apoio à Recuperação de Habitações Degradadas e à AutoConstrução/Beneficiação.-----------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea c), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------Apresentação Programa Cultural – Ficavouga 2009: - A Câmara tomou conhecimento do
programa cultura para a Ficavouga 2009.-----------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Horário de Funcionamento de Estabelecimento: - Presente e analisado o pedido
apresentado por Bruno Miguel Henriques Fernandes, proprietário do estabelecimento
“Pulp Fiction”, para alargamento do horário. Foi aprovado, por unanimidade, autorizar o
alargamento do horário até às 02:00, na condição de não haver qualquer reclamação.-------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2, do artigo 4º, do Regulamento dos Horários
de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de
Serviços no Concelho de Sever do Vouga.----------------------------------------------------------2) AGIM – Gabinete de Inserção Profissional (GIP): - No seguimento da aprovação da
candidatura para a criação de um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e uma vez que
uma das condições de aprovação é ter um espaço próprio para instalação do mesmo, a
AGIM vem solicitar a cedência do primeiro andar das antigas instalações da GNR para
funcionamento do GIP e, também, para servir como um espaço de atendimento para o
CRER – Centro de Recursos e Experimentação da Adrimag. Foi aprovada, por
unanimidade, a referida cedência, bem como, o apoio nas despesas não comparticipadas.--Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea h), n.º 2, e da alínea b), do n.º 4, do artigo
64º da Lei das Autarquias Locais.---------------------------------------------------------------------
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Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------O vereador António Pereira esteve ausente durante as próximas três deliberações.-----------3) Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Estacionamento Reservado: Seguidamente, foi analisado o pedido apresentado pela Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga, para a reserva de três lugares de
estacionamento na Rua dos Bombeiros, uma vez que a corporação irá ter cinco bombeiros
em sistema de prevenção e cinco em regime EIP, havendo a necessidade de estacionarem
viaturas fora do quartel e prontas para sair em socorro. O pedido foi aprovado por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------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, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------4) Junta de Freguesia de Silva Escura – Corte de Estrada: - Para a inauguração de um
momento em homenagem aos ex-combatentes, a Junta de Freguesia de Silva Escura vem
pedir a autorização para o corte da estrada no centro de Silva Escura, em frente à escadaria
da Igreja, no dia 14 de Junho, das 14:30 às 16:00. Foi deliberado, por unanimidade,
autorizar o corte de estrada.---------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------5) 1ª Volta a Portugal Masters – Pedido de Parecer: - A Full Sport – Aluguer e Comércio
de Equipamento para Eventos Desportivos, Unipessoal, Lda. está a organizar a 1ª Volta a
Portugal Masters que decorrerá 22 a 27 de Julho e vem solicitar autorização para passagem
pelo nosso concelho. Foi aprovado, por unanimidade, emitir um parecer favorável.--------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------6) Comissão de Festas São Mateus 2009 – Pedido de Apoio: - A Comissão de Festas São
Mateus 2009 vem solicitar um apoio de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) para ajudar a
custear a primeira edição do Troféu Urbano Karting São Mateus. Foi deliberado, por
unanimidade, prestar apoio logístico e oferecer uma taça, mas não atribuir qualquer um
subsídio.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------7) 13ª Descida Nocturna do Rio Vouga 2009 – Pedido de Apoio: - De seguida, foi
analisado o ofício da Turnauga – Turismo e Lazer Unipessoal, Lda, a solicitar apoio
logístico e ofertas para a 13ª Descida Nocturna do Rio Vouga 2009. Foi deliberado, por
unanimidade, o apoio logístico, a oferta de t-shirts e a utilização do pavilhão municipal e
parque da vila.-------------------------------------------------------------------------------------------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, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------8) Campeonato Nacional de Fórmula Roll – Prova de Couto de Esteves: - No ofício
datado de 3 de Junho corrente, a Associação Cultural e Social de Couto de Esteves vem
pedir o apoio logístico do Município para realização de uma prova de Fórmula Roll que irá
decorrer no dia 11 de Julho. Solicitam, também, autorização para o corte da estrada. Foi
deliberado, por unanimidade, prestar o apoio logístico solicitado e autorizar o corte da
estrada.---------------------------------------------------------------------------------------------------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, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------9) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos dos Jardins e Escolas da
Freguesia de Rocas – POC’s: A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
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Alunos dos Jardins e Escolas da Freguesia de Rocas vem solicitar o apoio do Município
com as despesas de dois POC’s – um para o Jardim Infantil e outro para a Escola Primária.
A Câmara aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor dos encargos
com subsídio de refeição e seguro a satisfazer com os dois POC’s.-----------------------------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, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------10) Taxas do IMI para 2010: - O Director de Departamento transmitiu à Câmara
Municipal que, atendendo ao facto de não estarem agendadas as próximas eleições
eleitorais, podendo ocorrer em Setembro ou Outubro, e pelo facto de não ser admitido
tomar qualquer decisão no período que medeia entre o acto eleitoral e a tomada de posse
dos novos órgãos autárquicos, deveria a Câmara Municipal equacionar e decidir se deve
apresentar na próxima sessão, agendada para o dia 26 de Junho, as propostas de aprovação
dos impostos municipais – IMI, Derrama e TMDP – para serem comunicadas nos prazos
legais. Analisada a questão e atendendo ao facto dos novos órgãos colegiais poderem
modificar a proposta, decidiu o senhor presidente da Câmara apresentar uma proposta para
serem fixadas taxas de IMI iguais às aprovadas no ano anterior, ou seja, para os prédios
rústicos, prédios urbanos e prédios urbanos avaliados (nos termos do CIMI), as taxas de
0,8% (fixa), 0,7% e 0,4%, respectivamente. Foi aprovada, por unanimidade, a proposta
apresentada das taxas de IMI a serem cobradas em 2010, para ser submetida à apreciação e
aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 53º, com a
necessária adaptação, da Lei das Autarquias Locais, para efeitos da deliberação referida no
n.º 5, do artigo 112º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.-------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------11) Derrama para 2010: - De igual modo, na sequência do exposto na deliberação anterior,
decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, apresentar a proposta para a Assembleia
Municipal fixar a taxa de 1,5% para a cobrança da Derrama em 2010, nos termos do artigo
14º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.-------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------12) Taxa TMDP para 2010: - Para fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem no
valor de 0,25% para 2010 e para cumprimento do que se encontra estabelecido no n.º 2, do
artigo 123º da Lei das Comunicações Electrónicas, decidiu a Câmara Municipal, por
unanimidade, apresentar valor de 0,25% como proposta para ser submetida à apreciação e
a aprovação por parte da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------13) Contrato de Consultadoria Jurídica: - Seguidamente, foi apreciada a informação n.º
12/DAF/2009, emitida pelo Director de Departamento, na sequência do pedido de
resolução consensual do contrato, apresentado pela consultora jurídica Dr.ª Luísa Pereira.
Depois de prestados os esclarecimentos sobre o pedido e informação emitida, decidiu a
Câmara Municipal, por unanimidade, o seguinte: a) Aceitar a resolução consensual do
contrato, pelos motivos apresentado; b) Organizar-se novo procedimento, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com remessa de convites a pelo menos três
sociedades de advogados, deste Município e concelhos limítrofes.-----------------------------14) “Rectificação dos Acessos à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo” – Prorrogação
de Prazo: - Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária, deliberou a
Câmara, por unanimidade, conceder prorrogação graciosa da obra em curso até ao final do
corrente mês de Junho.---------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------Joaquim Zacarias – Informou ter constatado e possuir testemunhas idóneas que podem
confirmar haver uma caixa colectora situada na Póvoa de Cima, onde a água bate na
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respectiva tampa e é encaminhada em grande quantidade para o local onde colocou as
meias canas.---------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Alves da Silva – Solicitou uma resposta à reclamação apresentada na passada
quinta-feira, sobre o pedido de indemnização devido à queda de um sinal de trânsito sobre
a sua viatura, na Rua da Igreja.-----------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse que a reclamação tinha sido remetida para o Director de
Departamento para efeitos de informação e resposta.------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

