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------------------------------------------ACTA N.º 21/2009----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia doze de Outubro de dois mil e nove.---------------------------------- No dia doze de Outubro 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 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. António José Martins Coutinho, VicePresidente; Raul Alberto Conceição Duarte, António Martins Pereira, Eng.º António Bispo
Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro, Vereadores.------------------------------------------------ Foram registadas as faltas justificadas dos membros Dr. Manuel da Silva Soares e Dr.
João Miguel Tavares de Almeida.------------------------------------------------------------------------ A reunião foi declarada aberta às quinze horas e quinze 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---------------------------------------- Aquisições por via do Direito Privado---------------------------------------------------------- “Captação, Tratamento e Distribuição de Água Domiciliária (Reservatórios),
Substituição e Manutenção das Redes Actuais” – Recepção Provisória------------------- “Zona Industrial de Rocas (Papeira) – Infraestruturas – 1ª Fase” – Recepção Definitiva
 “Acessos a Santa Maria da Serra, Arcas – Talhadas” – Recepção Definitiva------------- Autos de Medição--------------------------------------------------------------------------------- Freguesia de Silva Escura – Corte de Estrada------------------------------------------------- Estabelecimento – Prolongamento de Horário------------------------------------------------- Farmácias – Escalas de Turnos------------------------------------------------------------------ Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Solidários – Pedido de Apoio Financeiro---------------------------------------------------2) Livro “Emigração ao Assalto” – Agradecimento------------------------------------------3) “Requalificação do Centro de Pessegueiro do Vouga” – Contrato de Subempreitada---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 9 de Outubro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 986.021,10€ (novecentos e oitenta e seis mil, vinte e um euros e
dez cêntimos) e Operações não Orçamentais = 478.176,97€ (quatrocentos e setenta e oito
mil, cento e setenta e seis euros e noventa e sete cêntimos).-------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Depois de ser dada a palavra, o vereador António Rodrigues apresentou, pessoalmente e
publicamente, os parabéns ao Dr. Manuel Soares e respectiva equipa pela vitória alcançada
ontem, nas eleições autárquicas. Aproveitou, também, para desejar felicidades para todos
os membros deste órgão que serão empossados nos próximos dias.----------------------------De seguida, o vereador António Coutinho agradeceu os votos do vereador António
Rodrigues e, também, todo o trabalho e desempenho realizado pelos vereadores da
oposição.-------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador António Coutinho estendeu, também, os agradecimentos ao vereador António
Martins Pereira, deixando uma nota especial de gratidão, por ter feito parte do executivo
durante muito tempo, apoiando-os com empenho e dedicação.----------------------------------Dada a palavra ao vereador Martins Pereira, disse que, por não ser político, por vezes
ficava incomodado com determinadas posições dos vereadores da oposição, tendo-o
demonstrado algumas vezes. No entanto, apresentava um pedido de desculpas, caso
tivesse sido incorrecto com os adversários políticos, quando se manifestou contra a forma e
posição tomada em determinadas decisões, que nem as explicações dadas pelo executivo
faziam demover os vereadores da oposição.--------------------------------------------------------Seguidamente, o vereador José Ribeiro disse fazer dele as palavras do vereador António
Rodrigues e, pessoalmente, tinha ficado agradado pelo exercício de funções como
vereador.-------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador António Rodrigues acrescentou que estava a aguardar pela última reunião, para
apresentar as felicitações ao novo executivo e um pedido de desculpas se, porventura,
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tivesse ofendido alguém, durante todo o tempo que exerceu as funções de vereador numa
posição como político. Contudo, fê-las com as suas convicções políticas, sem a intenção
de magoar alguém.-------------------------------------------------------------------------------------Por último, o vereador Raul Duarte pediu a palavra para desejar felicidades para todos os
membros deste órgão executivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------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 deles constam, para realização da seguinte empreitada:---------------------a) “Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal”:------------------------------ de Maria Dulcínia Tavares R. B. Oliveira, residente no lugar de Nespereira de Cima,
da freguesia de Rocas do Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com
276m2.-----------------------------------------------------------------------------------------------b) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:------------------------ de Manuel Batista de Castro, residente na freguesia de Dornelas, cedência gratuita de
uma parcela de terreno com 54m2.--------------------------------------------------------------Antes de serem apreciados os documentos deste ponto da ordem de trabalhos, o Director
de Departamento informou a Câmara Municipal que, atendendo ao facto de estar no
período de gestão, deveria ser adiada a sua apreciação e aprovação, porque incluíam a
assumpção de encargos.-------------------------------------------------------------------------------O vereador Raul Duarte informou que os trabalhos já estavam previstos, incluídos no
projecto da empreitada e autorizados. Portanto, o órgão executivo apenas iria aprovar a
aceitação dos acordos de aquisição por vai do direito privado com os dois particulares, para
que as respectivas empreitadas pudessem prosseguir, sem terem de suspender os trabalhos
nessas obras.---------------------------------------------------------------------------------------------Assim, foram submetidos os dois documentos à apreciação do órgão executivo, tendo a
Câmara Municipal decidido conforme se indica no primeiro parágrafo desta deliberação.--Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------“Captação, Tratamento e Distribuição de Água Domiciliária (Reservatórios), Substituição
e Manutenção das Redes Actuais” – Recepção Provisória: - Elaborado pelos Serviços
Técnicos, foi presente e aprovado, por unanimidade, o auto de recepção provisória da
empreitada “Captação, Tratamento e Distribuição de Água Domiciliária (Reservatórios),
Substituição e Manutenção das Redes Actuais”, 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, António Pereira, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------“Zona Industrial de Rocas (Papeira) – Infraestruturas – 1ª Fase” – Recepção Definitiva: Foi recebida definitivamente a empreitada “Zona Industrial de Rocas (Papeira) –
Infraestruturas – 1ª Fase”, 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, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------“Acessos a Santa Maria da Serra, Arcas – Talhadas” – Recepção Definitiva: - Foi recebida
definitivamente a empreitada “Acessos a Santa Maria da Serra, Arcas – Talhadas”,
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, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------“Captação, Tratamento e Distribuição de Água Domiciliária (Reser vatórios), Substituição
e Manutenção das Redes Actuais”:--------------------------------------------------------------------
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Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos no valor de 54.998,93€ (cinquenta e
quatro mil, novecentos e noventa e oito euros e noventa e três cêntimos), acrescido do
IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------“Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra – Rectificação – 2ª Fase”:--------------------------- Auto de Medição n.º 13 de trabalhos previstos no valor de 72.553,68€ (setenta e dois
mil, quinhentos e cinquenta e três euros e sessenta e oito cêntimos), acrescido do IVA.“Rede viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:--------------------------- Auto de Medição n.º 11 de trabalhos executados no valor de 52.554,54€ (cinquenta e
dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos),
acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------Freguesia de Silva Escura – Corte de Estrada: - Foi ratificado o despacho do senhor
presidente referente à autorização para o corte da estrada do lugar do Cruzeiro às Bouças e
da Quintã às Bouças, no dia 10 de Outubro para realização de uma montaria ao javali.-----Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------Estabelecimento – Prolongamento de Horário: - De seguida, foi analisado o pedido
apresentado pelo estabelecimento Noites Brancas, Lda. para a emissão de um horário de
funcionamento com o encerramento às 06:00. Depois de analisado o pedido, e atendendo à
localização do referido estabelecimento, foi aprovado, por unanimidade, o seguinte horário
de funcionamento, na condição de não haver qualquer reclamação:---------------------------- Sextas, sábados e vésperas de feriado, das 22:30 às 06:00.----------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------Farmácias – Escalas de Turnos: - Foi presente o mapa de serviço de farmácias localizadas
no nosso concelho para o ano de 2010 (proposta de turnos de serviço), enviado pela SubRegião de Saúde de Aveiro. Depois de devidamente analisado, o órgão executivo não se
opôs ao horário apresentado.--------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Solidários – Pedido de Apoio Financeiro: - Seguidamente, foi apreciado o pedido
apresentado pela fundação Solidários, efectuado através do ofício n.º 5168/JB, de 22 de
Setembro último, com o objectivo de organizarem uma candidatura para ser apresentada na
Adrimag, ao Programa PRODER.--------------------------------------------------------------------Na reunião do órgão executivo do passado dia 14 de Maio de 2007, foi aprovada a
atribuição de um subsídio, correspondente à parte não financiada, para a realização de
obras de restauro na ala direita da “Casa da Fonte”.-----------------------------------------------Portanto, como a fundação só pode beneficiar da aprovação de uma única candidatura e
não resultar um aumento dos compromissos assumidos pelo Município, foi considerado
pelo órgão executivo não haver impedimento em apreciar e decidir sobre o pedido
apresentado, para permitir o alargamento do âmbito de apresentação do pedido de
comparticipação, também, ao programa PRODER.-----------------------------------------------Assim, foi decidido, por unanimidade, o seguinte:------------------------------------------------i) A atribuição de subsídio, da parte não comparticipada, relativamente ao programa onde
vier a ser aprovada candidatura, para o fim indicado no segundo parágrafo;------------------ii) Alargar o âmbito do apoio aprovado na reunião de 14-05-2007, ao projecto cuja
candidatura venha a ser apresentada e aprovada através do Programa PRODER – Sub
Programa 3, Medida 3.2 – Melhoria da Qualidade de Vida, Acção 3.2.2 – Serviços Básicos
para a População Rural;--------------------------------------------------------------------------------iii) Limitar o apoio à primeira candidatura que for aprovada.------------------------------------Esta deliberação foi tomada no uso da competência conferida ao órgão executivo através
da alínea a), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais.------------------------------2) Livro “Emigração ao Assalto” – Agradecimento: - No seguimento da aprovação para a
aquisição de 250 exemplares do livro “Emigração ao Assalto/Viagem Clandestina”, em
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reunião de 27 de Julho deste ano, a Câmara tomou conhecimento do agradecimento do
autor José Manuel da Silva Marques.----------------------------------------------------------------3) “Requalificação do Centro de Pessegueiro do Vouga” – Contrato de Subempreitada: Através da Informação Técnica elaborada pelo técnico responsável pela obra de
“Requalificação do Centro de Pessegueiro do Vouga”, a Câmara tomou conhecimento de
que a firma adjudicatária da empreitada, Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda.,
celebrou um contrato de subempreitada com a firma Construtora Paulista, Lda., uma vez
que esta é detentora do alvará necessário para os trabalhos a efectuar e por não ultrapassar
o valor previsto no n.º 2, do artigo 383º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.--------------------------------------------Período Aberto 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

