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------------------------------------------ACTA N.º 25/2009----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia nove de Dezembro de dois mil e nove.------------------------------- No dia nove de Dezembro 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, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa
Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, 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.----------------- Foi comunicada a entrega da justificação apresentada, por escrito, pelo vereador João
Almeida, relativa à falta dada na última reunião.------------------------------------------------------ A acta da reunião anterior foi aprovada, por maioria, com a abstenção do vereador João
Almeida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- AGIM – Candidatura – Financiamento---------------------------------------------------------- Filarmónica Severense – Concerto de Natal---------------------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Recepções Provisórias----------------------------------------------------------------------------- Recepções Definitivas------------------------------------------------------------------------------ Aquisição por via do Direito Privado------------------------------------------------------------ “Construção da EB1 Rocas do Vouga – Centro Escolar” – Levantamento do Auto de
Suspensão de Trabalhos--------------------------------------------------------------------------- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- Construção de Sepultura Perpétua---------------------------------------------------------------- Estabelecimentos – Horários---------------------------------------------------------------------- Estabelecimento – Alteração de Horário-------------------------------------------------------- Orçamento e Grandes Opções do Plano – 2010------------------------------------------------ 21ª Modificação Orçamental – 5ª Revisão------------------------------------------------------ Associações – Apoio:-----------------------------------------------------------------------------1) APENEDEV – POC----------------------------------------------------------------------------2) APEEAJERV – POC---------------------------------------------------------------------------- Associação de Estudantes – Pedido do Pavilhão----------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) 22ª Modificação Orçamental – Alteração---------------------------------------------------2) Aquisição por via do Direito Privado-----------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 04 de Dezembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.026.108,40€ (um milhão, vinte e seis mil, cento e oito euros e
quarenta cêntimos) e Operações não Orçamentais = 491.123,26€ (quatrocentos e noventa e
um mil, cento e vinte e três euros e vinte e seis cêntimos).---------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------AGIM – Candidatura – Financiamento: - Na sequência da candidatura apresentada,
aprovada e denominada “Concretizar oportunidades para Sever”, que será financiada
através do Sistema de incentivo a Acções Colectivas, do Programa Operacional Regional
do Centro “Mais Centro”, decidiu o órgão executivo comparticipar a parte não financiada
da despesa elegível, estimada em cerca de 30.075,00€ (trinta mil e setenta e cinco euros).
Mais foi decidido comparticipar com valor igual ao financiado pela CCDR-C, para
despesas de funcionamento, designadamente, para satisfazer encargos com os recursos
humanos. Estas decisões foram tomadas ao abrigo da alínea l), do n.º 2, do artigo 64º, da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, pró unanimidade.----------------------------------------------
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Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Filarmónica Severense – Concerto de Natal: - À semelhança de anos anteriores, a
Filarmónica Severense irá realizar um Concerto de Natal gratuito no Centro das Artes e do
Espectáculo e vem solicitar a oferta, por parte do Município, de um lanche para os
executantes. Foi aprovado, por unanimidade, oferecer o referido lanche aos participantes.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,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------“Arruamentos e Obras complementares – Reparação e Conservação de Passeios e
Pequenos Largos na Vila – 2ª Fase”:------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 2 de trabalhos executados no valor de 20.818,25€ (vinte mil,
oitocentos e dezoito euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido do IVA.------------------“Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal”:---------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos executados no valor de 33.504,65€ (trinta e três
mil, quinhentos e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.---------“Rectificação dos Acessos à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo”:------------------------ Auto de Medição n.º 7 (final) de trabalhos executados no valor de 24.953,52€ (vinte e
quatro mil, novecentos e cinquenta e três euros e cinquenta e dois cêntimos), acrescido
do IVA.----------------------------------------------------------------------------------------------“Arruamento da Zona Industrial de Irijó – Infraestruturas – 1ª Fase”:--------------------------- Auto de Medição n.º 7 de trabalhos previstos no valor de 4.014,43€ (quatro mil,
catorze euros e quarenta e três cêntimos), acrescido do IVA.-------------------------------“Rede Viária – Alargamento e Reforço da Ponte na Estrada do Folharido/Felgares”:--------- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos no valor de 3.842,00€ (três mil,
oitocentos e quarenta e dois euros), acrescido do IVA.--------------------------------------“Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária”:------------------------------------ Auto de Medição n.º 12 de trabalhos executados no valor de 38.570,90€ (trinta e oito
mil, quinhentos e setenta euros e noventa cêntimos), acrescido do IVA.------------------“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem”:----------------------------------- Auto de Medição n.º 24 de trabalhos previstos no valor de 22.239,66€ (vinte e dois
mil, duzentos e trinta e nove euros e sessenta e seis cêntimos), acrescido do IVA.------“Rede Viária – Repavimentação da Rua do Arestal e lugar de Rio Bom”:---------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos executados no valor de 8.590,14€ (oito mil,
quinhentos e noventa euros e catorze cêntimos), acrescido do IVA.-----------------------“Pavimentação de 3 Ruas no Centro de Rocas do Vouga e Pavimentação do Parque de
Estacionamento – 2”:------------------------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos no valor de 29.671,81€ (vinte e nove mil,
seiscentos e setenta e um euros e oitenta e um cêntimos), acrescido do IVA.-------------“Requalificação do Centro de Pessegueiro do Vouga”:-------------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados no valor de 17.830,77€ (dezassete mil,
oitocentos e trinta euros e setenta e sete cêntimos), acrescido do IVA.--------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Recepções Provisórias: - Foram recebidas provisoriamente, as obras indicadas em baixo,
conforme autos elaborados e assinados pelos respectivos responsáveis, nos termos do
artigo 219º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:--------------------------------------------- “R
Rede Viária – Alargamento e Reforço da Ponte na Estrada do Folharido/Felgares”;---- “C
Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem”;------------------------------ “R
Rede Viária – Repavimentação da Rua do Arestal e Lugar de Rio Bom”;---------------Pavimentação de 3 Ruas no Centro de Rocas do Vouga e Pavimentação do Parque de
- “P
Estacionamento – 2”;------------------------------------------------------------------------------- “C
Construção de Parques Infantis – Construção de Sub-bases”;------------------------------
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-

“M
Mini-Campo do Calvário na Freguesia de Sever do Vouga, no âmbito da Medida 4 –
2ª Fase”;---------------------------------------------------------------------------------------------- “A
Arruamento da Zona Industrial de Irijó – Infraestreuturas – 1ª Fase”.--------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Recepções Definitivas: - Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas:-------Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima à EN 328-1”;------------------------------ “R
- “A
Abastecimento de Água a Nespereira de Cima”;--------------------------------------------- “R
Rectificação da E.N.16 – 2ª Fase”;-------------------------------------------------------------Construção de Infra-estruturas para a Prevenção de Incêndios – Ponto de Água PC1
- “C
no Arestal”;------------------------------------------------------------------------------------------ “A
Ampliação e Remodelação do Jardim Infantil da Senhorinha – Vedação”;--------------- “E
Escola do Casal – Construção de Acesso”.---------------------------------------------------Foram aprovados os seis documentos, 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, Maria Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------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) “Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal”:------------------------------- de Maria Augusta do Céu Estrela, residente no lugar de Nespereira, freguesia de Rocas
do Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 40m2.------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------“Construção da EB1 Rocas do Vouga – Centro Escolar” – Levantamento do Auto de
Suspensão de Trabalhos: - De acordo com a informação elaborada pelos serviços técnicos
de obras públicas, foi aprovado, por unanimidade, fazer o levantamento da suspensão dos
trabalhos na empreitada de “Construção da EB1 Rocas do Vouga – Centro Escolar”, uma
vez que se verificou a cessação das causas que determinaram a referida suspensão.---------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Revisões de Preços: - Foram apresentadas as revisões de preços relativas às seguintes
obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------------------- “Arruamento da Zona Industrial de Irijó – Infraestruturas – 1ª Fase”, no valor de
6.525,10€ (seis mil, quinhentos e vinte e cinco euros e dez cêntimos);--------------------- “Rede Viária – Construção e conservação de pequenos troços: Estrada do Espinheiro,
Estrada de Romezal, Caminho no interior de Sanfins, Estrada da Silveira, Caminho da
Macida, Seixo, Barreiro …”, no valor de 14.692,58€ (catorze mil, seiscentos e noventa
e dois euros e cinquenta e oito cêntimos;-------------------------------------------------------- “Rede viária – Repavimentação da Rua do Arestal e lugar de Rio Bom”, no valor de
4.289,62€ (quatro mil, duzentos e oitenta e nove euros e sessenta e dois cêntimos).----Foi deliberado, por unanimidade, aprová-los para pagamento, logo que as disponibilidades
o permitam.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Construção de Sepultura Perpétua: - Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o seguinte
pedido para construção de sepultura perpétua:------------------------------------------------------ de Joaquim de Macedo, para o cemitério velho desta Vila, devendo o requerente
cumprir o alinhamento proposto para o local.-------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Estabelecimentos – Horários: - Foram presentes e analisados dois pedidos de alargamento
excepcional de horário, dos estabelecimentos “Bacco Bar” e “Ovelha Negra”, para o dia 31
de Dezembro de 2009 até às 06:00, para festejo da passagem de ano. Os dois pedidos
foram aprovados por unanimidade.-------------------------------------------------------------------
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Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 6º do Regulamento dos Horários de
Abertura e Funcionamento do Concelho de Sever do Vouga.------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Estabelecimento – Alteração de Horário: - Foi presente e analisada a informação dos
serviços técnicos de obras particulares n.º I 0538/AVP/09, referente ao horário do
estabelecimento “Pulp Fiction”, uma vez que os moradores do Edifício Casal apresentaram
uma queixa nos serviços referente ao mesmo. Depois de devidamente analisada, foi
aprovado, por unanimidade, convocar o proprietário do estabelecimento para uma
audiência escrita, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento
Administrativo.-----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Orçamento e Grandes Opções do Plano – 2010: - Seguidamente, o presidente da Câmara
informou que, para dar-se cumprimento ao previsto na alínea c), do n.º 2, do artigo 64º, da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (nova redacção dada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro), foi elaborada a proposta de orçamento e as opções do plano, destinados à sua
aprovação pela Assembleia Municipal, conforme o estabelecido na alínea b), do n.º 2, do
artigo 53º da Lei das Autarquias Locais, acima referida. O orçamento deste Município
para o próximo ano económico é de 11.450.000,00€ (onze milhões, quatrocentos e
cinquenta mil euros), estando os recursos previstos devidamente evidenciados no
orçamento de receita, para aplicação e alcance dos referidos objectivos definidos no
orçamento de despesa, que deve ser conjugado com os restantes documentos apensos. No
documento apresentado para além das justificações apresentadas quanto à previsão da
receita e despesa, são apresentados, também, os demais documentos previsionais referidos
no ponto 2.3, do POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (alterado pelo
Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 4 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 12 de
Fevereiro, Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro),
designadamente, as Grandes Opções do Plano, com os vários projectos e acções dotadas
para 2010 em 6.020.000,00€ (seis milhões e vinte mil euros), que compreende o Plano
Plurianual de Investimentos com um total definido de 5.700.000,00€ (cinco milhões,
setecentos mil euros) e o Plano de Actividades com o valor definido de 320.000,00€
(trezentos e vinte mil euros).--------------------------------------------------------------------------Depois de apresentado o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2010, o presidente da
Câmara Municipal perguntou aos vereadores presentes se desejavam algum esclarecimento
adicional.-------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Acácio Barbosa perguntou ao presidente da Câmara sobre os critérios definidos
para serem processadas as transferências de valetas, no âmbito da transferência de
competências para as Juntas de Freguesia, com vista à limpeza de valetas.--------------------Em resposta, o presidente da Câmara Municipal disse que, estavam a estudar outra forma
de efectuar o controlo do serviço realizado e pagamento em função de alguns critérios
objectivos, a definir.------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara aproveitou para informar os membros presentes, que a receita
prevista no orçamento, relativa a transferências do Estado, poderá sofrer alterações, para
menos, por terminar em 31-12-2009, o “Regime Transitório de Distribuição do FEF”.-----Concluídas as intervenções, foi colocado o documento à votação, tendo sido aprovado, por
maioria, com votos a favor de Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria
Henriques e Acácio Barbosa; e as abstenções dos vereadores João Almeida e Celestino
Martins.--------------------------------------------------------------------------------------------------21ª Modificação Orçamental – 5ª 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 5ª Revisão Orçamental,
correspondente à 21ª Modificação, com um reforço do orçamento da receita e da despesa
no valor de 180.000,00€ (cento e oitenta mil euros). Esta modificação compreende: a 5ª
Revisão do Plano Plurianual de Investimentos com um reforço de 180.000,00€ (cento e
oitenta mil euros), uma redução no valor de 27.600,00€ (vinte e sete mil e seiscentos
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euros), no Plano de Actividades Municipal. A Câmara aprovou, por unanimidade, 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, Maria Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Associações – Apoio:----------------------------------------------------------------------------------1) APENEDEV – POC: - Presente e analisado um pedido da Associação de Pais e
Encarregados de Educação dos Alunos do Núcleo de Escolas de Dornelas do Vouga, para a
atribuição de um subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e seguro a
satisfazer com um POC para a Escola Básica de Dornelas, tendo o mesmo sido aprovado,
por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------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,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------2) APEEAJERV – POC: - De igual modo, foi analisado o pedido da Associação de Pais e
Encarregados de Educação dos Alunos dos Jardins e Escolas da Freguesia de Rocas do
Vouga para a atribuição de um subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e
seguro a satisfazer com dois POC’s para a Escola Básica de Rocas do Vouga, tendo o
mesmo sido aprovado, por unanimidade.------------------------------------------------------------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,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Associação de Estudantes – Pedido do Pavilhão: - Este assunto foi retirado por desistência
dos requerentes.-----------------------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 22ª Modificação Orçamental – Alteração: - 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 54-A/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 22ª Modificação Orçamental,
que contém a 17ª Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 15.000,00€ (quinze mil
euros) e a 7ª Alteração ao Plano de Actividades. A Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, esta modificação orçamental.--------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------2) 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) “Alargamento da Estrada de Dornelas/Silva Escura e Arranjo Urbanístico”:---------------- de Adelina Martins Tavares, residente no lugar da Bouça, freguesia de Silva Escura,
venda de uma parcela de terreno com 882,05m2, pelo valor de 35.000,00€ (trinta e
cinco mil euros).-----------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.------------------------------------------------------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------Foi registada a intervenção de um grupo de populares residentes no lugar do Cortez, da
freguesia de Talhadas, através dos senhores Elísio e Osvaldo, que perguntaram ao
presidente da Câmara quando seria colocado o pavimento no caminho de acesso ao lugar.
Os munícipes demonstraram desagrado pela não colocação do pavimento como tinha sido
prometido, referindo que a mencionada estrada está muito degradada, devido à chuva que
provoca muitos estragos no pavimento.-------------------------------------------------------------O vereador Acácio Barbosa disse que, apesar de não ter podido fazer-se deslocar, durante a
campanha eleitoral, ao lugar de Cortez, considerava-se solidário com o exposto pelos
residentes desse lugar, acrescentando que mereciam o mesmo tratamento das demais
pessoas do concelho, designadamente quanto às acessibilidades.--------------------------------
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Por último, o presidente da Câmara disse que, devido à pluviosidade dos últimos dois
meses, o empreiteiro encerrou a central de produção de asfalto a quente e suspendeu todos
os trabalhos dessa natureza.------------------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

