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------------------------------------------ACTA N.º 22/2009----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de Outubro de dois mil e nove.-------------------------- No dia vinte e seis 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. Manuel da Silva Soares , Presidente; Dr.
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte,
António Martins Pereira, Eng.º António Bispo Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada do membro Dr. João Miguel Tavares de Almeida.---------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte 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----------------------------------------- Agrupamento de Escolas – Conselho Geral----------------------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- “Construção da E.B. 1 de Rocas do Vouga” – Auto de Suspensão de Trabalhos---------- “Rectificação dos Acessos à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo” – Prorrogação
de Prazo---------------------------------------------------------------------------------------------- “Instalação de Serviços – Obras de Adaptação do “Cine-Alba” – Correcções nos
termos do art.º 228º” – Recepção Provisória------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 23 de Outubro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.439.422,62€ (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil,
quatrocentos e vinte e dois euros e sessenta e dois cêntimos) e Operações não Orçamentais
= 444.990,73€ (quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa euros e setenta
e três cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara, na sequência das declarações prestadas pelos vereadores na
última reunião, agradecer os parabéns dirigidos às listas vencedoras. Aproveitou, também,
pata agradecer o empenho e dedicação demonstrada pelos vereadores da oposição
demonstrada pelos vereadores da oposição que, através de perspectivas divergentes,
defenderam o concelho com base nas suas convicções e estratégia política. Por último,
lamentou não poderem continuar como membros deste órgão. Executivo.--------------------A Câmara Municipal, na sequência da justificação remetida no passado dia 19 de Outubro,
considerou justificada a falta dada pelo vereador João Almeida na última reunião.------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Agrupamento de Escolas – Conselho Geral: - Este assunto será analisado na primeira
reunião do novo órgão executivo.--------------------------------------------------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------“Construção da EB1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”:------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados no valor de 12.981,50€ (doze mil,
novecentos e oitenta e um euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.---------------“Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal”:---------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados no valor de 43.761,00€ (quarenta e três
mil, setecentos e sessenta e um euros), acrescido do IVA.-----------------------------------“Arruamentos e Obras Complementares – Reparação e Conservação de Passeios e
Pequenos Largos na Vila – 2ª Fase”:------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados no valor de 30.970,00€ (trinta mil,
novecentos e setenta euros), acrescido do IVA.-----------------------------------------------Votação: A favor - Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
António Rodrigues e José Ribeiro.--------------------------------------------------------------------
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“Construção da E.B. 1 de Rocas do Vouga” – Auto de Suspensão de Trabalhos: Verificando-se a necessidade de serem estudadas alterações às cotas de implantação, foi
determinada a suspensão dos trabalhos e elaborado o respectivo Auto, de acordo com o
artigo 186º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, até que as expropriações estejam
terminadas. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o Auto de Suspensão de
Trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------“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, ratificou a Câmara, por unanimidade, a concessão da
prorrogação graciosa da obra em curso por um período de 16 dias.-----------------------------Votação: A favor - Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------“Instalação de Serviços – Obras de Adaptação do “Cine-Alba” – Correcções nos termos do
art.º 228º” – Recepção Provisória: - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi presente e
aprovado, por unanimidade, o auto de recepção provisória da empreitada “Instalação de
Serviços – Obras de Adaptação do “Cine-Alba” – Correcções nos termos do art.º 228º”,
adjudicada à firma Construtora Paulista, Lda., uma vez que os trabalhos que constituíram a
empreitada se encontram concluídos.---------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
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