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------------------------------------------ACTA N.º 18/2009----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e quatro de Agosto de 2009.------------------------------------- No dia vinte e quatro de Agosto 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
extraordinariamente, com a presença do funcionário Rui Fernando Fernandes Loureiro,
Técnico Superior, para redacção da respectiva acta.--------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Dr. António José Martins Coutinho, VicePresidente; Raul Alberto Conceição Duarte, António Martins Pereira, Dr. João Miguel
Tavares de Almeida, Eng.º António Bispo Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada do membro Dr. Manuel da Silva Soares.--------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e oito 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---------------------------------------- ACRPV – Pedido de Apoio---------------------------------------------------------------------- Junta de Freguesia de Dornelas – Pedido de Apoio------------------------------------------- Quiosque do Arruamento Novo------------------------------------------------------------------ Auto de Medição----------------------------------------------------------------------------------- Aquisição por via do Direito Privado----------------------------------------------------------- Adjudicação dos Transportes Escolares 2009/2010 – Circuitos Especiais e Intermédios
 15ª Modificação Orçamental--------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos------------------------------------------------------------------------------------1) 24º Grande Prémio de Atletismo/9º Trilho dos Mouros-----------------------------------2) Recepção Definitiva – “Escola do Casal – Vedação e Arranjos Exteriores”-----------3) “Rectificação dos Acessos à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo” –
Prorrogação de Prazo---------------------------------------------------------------------------4) Plano Municipal de Emergência--------------------------------------------------------------5) XXVIII Ralicross e XI Crosscar-----------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 21 de Agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.817.678,21€ (um milhão, oitocentos e dezassete mil,
seiscentos e setenta e oito euros e vinte e um cêntimos) e Operações não Orçamentais =
459.227,06€ (quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e sete euros e seis
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------João Almeida – Informou ter recebido uma carta registada de Ademar Gonçalves Ferreira,
sobre um terreno que está por limpar junto à casa dele, pertencente a David Morais.--------O vereador Raul Duarte disse ter conhecimento do assunto, uma vez que o requerente tinha
enviado uma carta ao Município e que, entretanto, a engenheira florestal já tinha ido ao
local e informado o requerente por escrito.-----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------ACRPV – Pedido de Apoio: - A Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do
Vouga vem solicitar a atribuição de um subsídio para ajudar a custear a construção do seu
pavilhão gimnodesportivo, uma vez que aquela entidade ainda deve 111.907,83€ (cento e
onze mil, novecentos e sete euros e oitenta e três cêntimos). O órgão executivo deliberou,
por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), a ser
pago de acordo com as disponibilidades financeiras do Município.-----------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João de Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Dornelas – Pedido de Apoio: - No seguimento da construção de um
monumento em homenagem aos ex-combatentes do Ultramar, inaugurado recentemente, a
Junta de Freguesia de Dornelas vem solicitar o apoio do Município através a atribuição de
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um subsídio. Foi aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio equivalente a 55% do
investimento, ou seja, 4.400,00€ (quatro mil e quatrocentos euros), a ser pago de acordo
com as disponibilidades financeiras do Município.------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João de Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------Quiosque do Arruamento Novo: - Foi presente e analisado um ofício do arrendatário do
quiosque localizado no Arruamento Novo, Luís Carlos Martins de Bastos, onde solicita o
pagamento das rendas em atraso, que totalizam em 2.800,00€, em prestações mensais de
100,00€. Mais solicita a rescisão do contrato de arrendamento a partir do dia 1 de
Setembro de 2009. Depois de analisado o pedido, foi aprovado, por unanimidade, o
pagamento das rendas em atraso através de prestações mensais, assim como a rescisão do
contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João de Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------Auto de Medição: - Presente e aprovado o seguinte auto de medição de trabalhos para
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------“Pavimentação de 3 Ruas no Centro de Rocas do Vouga e Pavimentação do Parque de
Estaciona mento – 2”:----------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos no valor de 12.496,01€ (doze mil,
quatrocentos e noventa e seis euros e um cêntimo), acrescido do IVA.--------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João de 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) “Alarga mento do Parque da Cabreia”:------------------------------------------------------------ de Mário da Silva Oliveira, residente na Rua da Sobreira, freguesia de Sever do
Vouga, venda de uma parcela de terreno pelo valor de 7.000,00€ (sete mil euros).------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João de Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------Adjudicação dos Transportes Escolares 2009/2010 – Circuitos Especiais e Intermédios: Na sequência da análise feita às propostas apresentadas por três concorrentes, para
“Transportes Escolares – Circuitos Especiais e Intermédios” do ano lectivo de 2009/2010,
o júri elaborou um Relatório Final, tendo sido analisado pelo órgão executivo. De acordo
com o conteúdo do referido documento, foi aprovado, por unanimidade, adjudicar o
serviço às sociedades António Manuel B. Ganilho e António Nogueira Rocha, pelos
valores constantes das suas propostas.---------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João de Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------15ª 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 15ª Modificação Orçamental, que contém a 12ª
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 101.450,00€ (cento e um mil,
quatrocentos e cinquenta euros) e a 12ª Alteração ao Plano de Investimentos. A Câmara
Municipal aprovou, por maioria, esta modificação orçamental.---------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João de Almeida e
José Ribeiro; Abstenção - António Rodrigues.----------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 24º Grande Prémio de Atletismo/9º Trilho dos Mouros: - Foi ratificado, por
unanimidade, o apoio concedido à Associação Cultural e Desportiva de Dornelas do Vouga
para a organização da prova “Trilho dos Mouros” no valor de 4.000,00€ (quatro mil euros).
Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João de Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.--------------------------------------------------------------------
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2) “Escola do Casal – Vedação e Arranjos Exteriores” – Recepção Definitiva: - Foi
recebida definitivamente a empreitada “Escola do Casal – Vedação e Arranjos Exteriores”,
devendo-se desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das
cauções e restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João de Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------3) “Rectificação dos Acessos à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo” – Prorrogação de
Prazo: - Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade
com a informação técnica, deliberou a Câmara, por unanimidade, conceder a prorrogação
graciosa da obra em curso por um período de 60 dias.--------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro;
Contra – João Almeida e António Rodrigues, por acharem que o argumento apresentado
não é válido para este pedido, nem está devidamente fundamentado.---------------------------4) Plano Municipal de Emergência: - O órgão executivo tomou conhecimento do Plano
Municipal de Emergência, tendo sido aprovado, por unanimidade, proceder-se à consulta
pública.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João de Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------5) XXVIII Ralicross e XI Crosscar: - Foi autorizada, por unanimidade, a realização do
XXVIII Ralicross e o XI Crosscar a realizarem-se nos próximos dias 19 e 20 de Setembro.Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João de Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.----------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

