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------------------------------------------ACTA N.º 24/2009----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e cinco de Novembro de dois mil e nove.--------------------- No dia vinte e cinco de Novembro 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, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta do membro Dr. João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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----------------------------------------- Donativo--------------------------------------------------------------------------------------------- AMBV – Representante--------------------------------------------------------------------------- ACAPO – Subsídio--------------------------------------------------------------------------------- Freguesias – Recenseamento Eleitoral----------------------------------------------------------- 20ª Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------- Restituições:----------------------------------------------------------------------------------------- Contas Finais---------------------------------------------------------------------------------------- Associações:----------------------------------------------------------------------------------------1) Associação Sempre Escola – Cedência de Espaço-----------------------------------------2) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1º Ciclo
do Ensino Básico e Jardim de Infância de Paradela – POC-------------------------------3) Junta de Freguesia de Silva Escura – POC--------------------------------------------------- Livro – “Os Donatários”--------------------------------------------------------------------------- Pavilhão Municipal – Pedido---------------------------------------------------------------------- Plano de Contingência – Gripe A----------------------------------------------------------------- Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º
CEB/Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º CEB/Protocolo de
Cooperação – Transportes Escolares------------------------------------------------------------- Festa de Natal – 2009------------------------------------------------------------------------------ Regime de Fruta Escolar--------------------------------------------------------------------------- Festa de Convívio – Natal 2009------------------------------------------------------------------ BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa-------------------------------------------------------------- Licenciamentos de Obras Particulares – Ratificações ---------------------------------------1) Projectos de Arquitectura----------------------------------------------------------------------2) Deliberação Final-------------------------------------------------------------------------------- Despachos------------------------------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) “Centro Escolar de Couto de Esteves” – Relatório Final---------------------------------2) Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 24 de Novembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.177.226,86€ (um milhão, cento e setenta e sete mil, duzentos e
vinte e seis euros e oitenta e seis cêntimos) e Operações não Orçamentais = 445.266,36€
(quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis euros e trinta e seis
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Acácio Barbosa perguntou se haveria a possibilidade de serem executados
muros em Vila Seca, para ser evitado o deslizamento de taludes e danos no pavimento.------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------
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Donativo: - Foi aprovado, por unanimidade, nos termos da alínea h), do n.º 1, do artigo
64º, da LAL, aceitar o donativo no valor de 500,00€ (quinhentos euros), atribuído por
Adriano Henriques de Bastos, residente em Pessegueiro do Vouga, para fins sociais (alínea
b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais).--------------------------------------------AMBV – Representante: - Foi aprovado, por unanimidade, designar os vereadores Raul
Duarte e António Coutinho como representantes da Associação de Municípios das Regiões
Bairrada-Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------ACAPO – Subsídio: - A ACAPO vem pedir a colaboração por parte do Município para a
atribuição de um subsídio. O órgão executivo deliberou não atribuir qualquer subsídio,
devido à falta de disponibilidade financeira.--------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Freguesias – Recenseamento Eleitoral: - A Câmara tomou conhecimento das verbas a
serem transferidas às Juntas de Freguesia deste concelho, referentes à actualização do
“Recenseamento Eleitoral 2009” e a eleição para o “Parlamento Europeu” de 7 de Junho de
2009. Foi autorizado, por unanimidade, proceder às transferências daquelas verbas para as
Juntas de Freguesia e dar conhecimento ao STAPE.----------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------20ª 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 20ª Modificação Orçamental, que contém a 16ª
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 194.950,00€ (cento e noventa e quatro
mil, novecentos e cinquenta euros) e a 16ª Alteração ao Plano de Investimentos. A Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, esta modificação orçamental.---------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Restituições: - Foi aprovado, por unanimidade, proceder às seguintes restituições, no
seguimento do pagamento da tarifa de RSU em duplicado (factura de água e factura de
RSU):---------- ------------------------------------------------------------------------------------------- Sandra Marisa Barbosa, 72,00€ (setenta e dois euros);---------------------------------------- Maria Alice Martins, 67,50€ (sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos).---------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Contas Finais: - Seguidamente, foram apresentadas e analisadas as contas finais das
seguintes empreitadas:---------------------------------------------------------------------------------- “C
Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios – 2008”, já concluída,
elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e que
apresenta o valor de 130.800,11€ (cento e trinta mil, oitocentos euros e onze
cêntimos), para efeitos do inventário;------------------------------------------------------------ “R
Rede Viária – Reforço de Segurança e Alargamento da Ponte do Gretão, sobre o Rio
Mau (Braçal)”, já concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada
por unanimidade e que apresenta o valor de 48.523,13€ (quarenta e oito mil,
quinhentos e vinte e três euros e treze cêntimos), para efeitos do inventário;-------------- “C
Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios – Parque de Merendas
São Tiago – 2008”, já concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi
aprovada por unanimidade e que apresenta o valor de 54.001,65€ (cinquenta e quatro
mil, um euro e sessenta e cinco cêntimos), para efeitos do inventário;---------------------- “IInstalação de Serviços – Construção de Túnel, Acabamentos do Arquivo – 2ª Fase”,
já concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada por
unanimidade e que apresenta o valor de 129.283,30€ (cento e vinte e nove mil,
duzentos e oitenta e três euros e trinta cêntimos), para efeitos do inventário;-------------Reabilitação do Antigo Caminho de Ferro da Linha do Vale do Vouga para Percurso
- “R
Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo Obras… da Ponte de Santiago – 1ª
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Fase”, já concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada por
unanimidade e que apresenta o valor de 242.885,81€ (duzentos e quarenta e dois mil,
oitocentos e oitenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos), para efeitos do inventário;- “R
Rede Viária – Construção de Muros”, já concluída, elaborada pelos respectivos
serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e que apresenta o valor de 114.995,62€
(cento e catorze mil, novecentos e noventa e cinco euros e sessenta e dois cêntimos),
para efeitos do inventário;------------------------------------------------------------------------- “R
Rede Viária – Beneficiação e Pavimentação de 4 Caminhos”, já concluída, elaborada
pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e que apresenta o
valor de 124.784,25€ (cento e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro euros e
vinte e cinco cêntimos), para efeitos do inventário;-------------------------------------------- “IInstalação de Serviços – Obras de Adaptação do Cine-Alba – Correcção nos termos
do artigo 228º”, já concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada
por unanimidade e que apresenta o valor de 59.084,34€ (cinquenta e nove mil, oitenta
e quatro euros e trinta e quatro cêntimos), para efeitos do inventário;---------------------- “C
Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios no Couto de Esteves –
2007”, já concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada por
unanimidade e que apresenta o valor de 126.645,91€ (cento e vinte e seis mil,
seiscentos e quarenta e cinco euros e noventa e um cêntimos), para efeitos do
inventário.-------------------------------------------------------------------------------------------O órgão executivo aprovou, por unanimidade, as contas finais.---------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Associações:---------------------------------------------------------------------------------------------1) Associação Sempre Escola – Cedência de Espaço: - De seguida, foi analisado o pedido
apresentado pela Associação Sempre Escola, que pretende utilizar as instalações da Escola
Primária de Irijó como a sua sede. Foi aprovada, por unanimidade, a cedência da Escola
Primária de Irijó em regime de comodato gratuito.------------------------------------------------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, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------2) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1º Ciclo do
Ensino Básico e Jardim de Infância de Paradela – POC: - Foi aprovado, por unanimidade,
atribuir um subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e seguro a satisfazer
com um POC, de acordo com o pedido apresentado pela Associação de Pais e
Encarregados de Educação dos Alunos da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de
Infância de Paradela.-----------------------------------------------------------------------------------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, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------3) Junta de Freguesia de Silva Escura – POC: - Presente e analisado um pedido da Junta
de Freguesia de Silva Escura, para a atribuição de um subsídio no valor dos encargos com
subsídio de refeição e seguro a satisfazer com dois POC’s, tendo o mesmo sido aprovado,
por uanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------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, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Livro – “Os Donatários”: - Foi aprovado, por unanimidade, aceitar a proposta do senhor
Fernando Soares Ramos para escrever um livro intitulado “Os Donatários”, mediante o
pagamento de 10.000,00€ (dez mil euros) líquidos de quaisquer encargos. Mais foi
deliberado que, o órgão executivo definirá, mais tarde, o número de exemplares a editar;
que registará os direitos de autor em nome do Município e a disponibilização de um
funcionário para auxiliar na transcrição dos textos e imagens.------------------------------------
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Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Pavilhão Municipal – Pedido: - A Associação Cultural Palmo Inteiro pretende realizar
uma festa de passagem de ano, para a qual solicitam autorização para utilização do
pavilhão polidesportivo. O pedido foi aprovado, por unanimidade, com as seguintes
condições:------------------------------------------------------------------------------------------------a) a Associação deverá apresentar um seguro para assegurar qualquer dano causado nas
instalações, assim como um seguro de acidentes pessoais;----------------------------------b) a organização será responsável pelos acontecimentos que possam advir durante a
realização do evento;------------------------------------------------------------------------------c) será efectuada uma vistoria ao local para levantamento do estado das instalações;------d) a Associação deverá requerer o licenciamento da actividade que irá promover na
“Festa da Passagem de Ano”.--------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Plano de Contingência – Gripe A: - De acordo com as orientações da Direcção Nacional
de Saúde, foi elaborado o Plano de Contingência da Gripe A, ao qual o órgão executivo
teve acesso. Depois de analisado, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º
CEB/Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º CEB/Protocolo de
Cooperação – Transportes Escolares: - Foram aprovados, por unanimidade, os protocolos
celebrados entre o Município e as Instituições Particulares de Solidariedade Social do
concelho de Sever do Vouga, para o asseguramento das actividades de enriquecimento
curricular no 1º CEB, refeições escolares e transporte escolar.----------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea e), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Festa de Natal – 2009: - Para a preparação da Festa de Natal 2009, destinada a cerca de
920 crianças do Pré-Primário e do 1º e Ciclo do concelho, foram consultados três grupos
de animação, tendo sido aprovado contratar os serviços da Audioglobo pelo valor de
1.940,00€ (mil e novecentos e quarenta euros), isentos de IVA. Foram aprovados,
também, os encargos com a contratação do serviço de transporte dos alunos do 1º Ciclo,
disponibilização dos autocarros municipais, aquisição de lembranças e um lanche volante
para as cerca de 920 crianças.-------------------------------------------------------------------------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, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Regime de Fruta Escolar: - No seguimento da aprovação do Regulamento do Regime de
Fruta Escolar, através da publicação da Portaria n.º 1242/2009, em 12 de Outubro, os
Municípios poderão requerer a concessão de apoio financeiro para o fornecimento da fruta
aos alunos das escolas do 1º Ciclo. Assim sendo, foi aprovado, por unanimidade, seguir
com o procedimento para saber qual o encargo a suportar pelo Município para, mais tarde,
decidir se a autarquia adere ao programa.-----------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Festa de Convívio – Natal 2009: - Foi aprovado, por unanimidade, fazer a consulta a
restaurantes do concelho para realização da Ceia de Natal 2009, marcada para o dia 21 de
Dezembro, destinada aos funcionários do Município, assim como as despesas inerentes.---Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa: - A Câmara tomou conhecimento da participação da
ETRC, em representação do Município, na próxima Bolsa de Turismo de Lisboa, que
decorrerá de 13 a 17 de Janeiro de 2010.-------------------------------------------------------------
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Licenciamentos de Obras Particulares – Ratificações: - Seguidamente e tendo em conta a
legislação pertinente e as informações técnicas dadas para cada caso em particular, que
aqui se dão como reproduzidas, foram ratificadas, por unanimidade, as seguintes
deliberações:---------------------------------------------------------------------------------------------1) Projectos de Arquitectura:--------------------------------------------------------------------------- da Habivouga – Construções, Lda., para a edificação de uma moradia unifamiliar (R/X
+ 1), no lugar da Curtinha – Pombal, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 103/09),
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica PA
0449/AVP/09;--------------------------------------------------------------------------------------- da Habivouga – Construções, Lda., para a edificação de uma moradia unifamiliar (R/X
+ 1), no lugar da Curtinha – Pombal, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 102/09),
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica PA
0448/AVP/09;--------------------------------------------------------------------------------------- da Habivouga – Construções, Lda., para a edificação de uma moradia unifamiliar (R/X
+ 1), no lugar da Curtinha – Pombal, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 104/09),
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica PA
0450/AVP/09;--------------------------------------------------------------------------------------- de Maria Olinda Pereira de Bastos, para a construção de uma garagem/arrumos e
muros de vedação (altear de muros existentes), na Travessa do Souto Bisqueiro,
freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 089/09), devendo o requerente cumprir com o
disposto na Informação Técnica DF 0460/AVP/09, assim como a respectiva
deliberação final;------------------------------------------------------------------------------------ Pereira & Pedro, Lda., para instalação de um estabelecimento de bebidas – alteração ao
uso, no Complexo Habitacional, na freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 031/09),
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica PA
0410/AVP/09;--------------------------------------------------------------------------------------2) Deliberação Final: - da Experimenta – Imobiliária, Lda., para a reconstrução de uma
preexistência com ampliação, na Rua do Casal, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º
164/07), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF
0426/AVP/09.-------------------------------------------------------------------------------------------Despachos: - De igual modo, A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos
exarados pelo senhor presidente, referente aos processos licenciados cujas licenças foram
levantadas entre 28 de Setembro e 25 de Novembro 2009.-------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) “Centro Escolar de Couto de Esteves” – Relatório Final: - Na sequência da análise feita
às propostas apresentadas, para “Centro Escolar de Couto de Esteves”, 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 a execução da referida
empreitada à firma Pedro Cruz Empreiteiros, S.A., pelo montante global de 669.300,30€
(seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos euros e trinta cêntimos).---------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------2) 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) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:------------------------ de Alda da Silva Tavares, residente na freguesia de Dornelas, cedência gratuita de uma
parcela de terreno com 200m2;-------------------------------------------------------------------- de António Martins Loureiro, residente em Ílhavo, venda de uma parcela de terreno
com 120m2, pelo valor de 360,00€ (trezentos e sessenta euros).----------------------------b) “Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal”:------------------------------ de Carlos Jorge Barbosa Marques, residente no lugar de Nespereira, da freguesia de
Rocas do Vouga, venda de uma parcela de terreno com 181m2, pelo valor de 905,00€
(novecentos e cinco euros).-----------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.-----------------------------------------------------------------
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---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

