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-------------------------------------------ACTA N.º 15/2008---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia onze de Agosto de 2008.----------------------------------------------- No dia onze de Agosto do ano de dois mil e oito, na vila de Sever do Vouga, edifício
dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo como habitualmente, 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;
Raul Alberto Conceição Duarte, Dr. João Miguel Tavares de Almeida, Eng.º António
Bispo Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro, Vereadores.---------------------------------------- Foram registadas as faltas dos membros António José Martins Coutinho e António
Martins Pereira. O vereador António Coutinho apresentou justificação por escrito e foi
considerada justificada a falta.---------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas, 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----------------------------------------Pedido – Aquisição de Apartamento------------------------------------------------------------Alterações de Deliberações-----------------------------------------------------------------------Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------Estabelecimentos – Horários---------------------------------------------------------------------Ordenamento do Trânsito de Acesso à Senhora da Saúde-----------------------------------Rally de Portugal Histórico 2008 – Ratificação-----------------------------------------------Anulação de Documentos de Receita -----------------------------------------------------------Programa de Expansão da Rede do Pré-Escolar – Componente de Apoio à Família –
Aprovação dos Valores Referentes aos Escalões e Respectivas Tabelas de
Comparticipação-----------------------------------------------------------------------------------Aquisições por Via do Direito Privado---------------------------------------------------------“Rua das Póvoas – Muros, Saneamento, Águas e Repavimentação” – Informação------“Rede Viária – A reforço de Segurança e Alargamento da Ponte do Gretão sobre o Rio
Mau (Braçal)” – Alteração de Guarda de Segurança-----------------------------------------“Instalação dos Serviços – Obras de Adaptação do “Cine-Alba” – Correcções nos
termos do artigo 228º – Intenção de Adjudicação---------------------------------------------“Parques Infantis – Construção de Sub-bases” – Adjudicação Definitiva-----------------Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) “Construção da Biblioteca Municipal” – Manifesto---------------------------------------2) Aquisições por Via do Direito Privado------------------------------------------------------3) “Fornecimento e Manutenção de Parcómetros Colectivos e de Sinalização Vertical”
– Adjudicação Definitiva-------------------------------------------------------------------------4) APCDI – Agradecimento-------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do
Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria: -----------------------------------------------------------------------Em 8 de Agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 434.518,89€ (quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e
dezoito euros e oitenta e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 369.642,11€
(trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois euros e onze cêntimos).-------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Foram registadas as seguintes intervenções:---------------------------------------------------------
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João Almeida – O vereador referiu ter ouvido comentar que, o alargamento do caminho em
Cedrim (em frente à Igreja Matriz) parou porque o presidente da Junta de Freguesia queria
que o caminho tivesse mais um metro de largura. Acerca desse comentário, perguntou se o
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presidente da Junta de Freguesia tinha competência para suspender a execução dos
trabalhos numa empreitada do Município.----------------------------------------------------------O presidente da Câmara respondeu que a Junta de Freguesia de Cedrim, através dos seus
membros, manifestou a vontade de ser alterado o perfil do caminho e incluir uma ligação.-Informou, também, que o presidente da Junta de Freguesia veio propor e solicitar essa
alteração, em nome da Junta de Freguesia, que iria negociar a aquisição dos terrenos
necessários para realizar o aumento do perfil a expensas da Junta de Freguesia. Mais
informou que, em tempos, os responsáveis do Município tentaram adquirir o terreno
necessário para o caminho ser mais largo, mas houve um particular autorizou a cedência
apenas até 5 metros.------------------------------------------------------------------------------------Por último, informou que os trabalhos na execução do alargamento daquele caminho estão
parados por ordem do executivo desta entidade, a pedido da Junta de Freguesia.-------------António Rodrigues – Na sequência do assunto abordado na intervenção anterior, acerca da
suspensão dos trabalhos no alargamento do caminho em Cedrim, o vereador perguntou se
os trabalhos naquele caminho estavam incluídos na empreitada de “Beneficiação de 50
Caminhos”. A resposta foi afirmativa.--------------------------------------------------------------Seguidamente, apresentou os dois assuntos que desejava expor.--------------------------------O primeiro, sobre o pedido de esclarecimentos apresentado na última reunião, acerca da
prestação de serviços de saúde e enfermagem no edifício da Santa Casa de Misericórdia,
por um médico e uma enfermeira.--------------------------------------------------------------------O segundo, sobre a rectificação das curvas na Ex-EN16 próximo de Carvoeiro. Em
relação a este assunto, referiu que, em tempos, o senhor presidente da Câmara Municipal
transmitiu a vontade de intercederem junto dos responsáveis das Câmaras Municipais de
Águeda e Albergaria-a-Velha, de modo a podermos negociar a rectificação das curvas
naquele troço de estrada, que tanto beneficiaria as gentes deste concelho. Mas, há bem
pouco tempo, constatou-se que o Município de Águeda procedeu apenas à reposição do
muro, em vez de ser rectificado o traçado da estrada e suprimidas pelo menos duas curvas.
Concluiu, perguntando ao presidente da Câmara, quais foram as diligências realizadas
junto dos responsáveis dos Municípios de Águeda e Albergaria-a-Velha.---------------------Em relação à primeira situação, o presidente da Câmara Municipal informou que o Centro
de Saúde não cedeu os serviços de um médico e um enfermeiro para prestar serviços
médicos na Santa Casa da Misericórdia. Mais informou que aquela instituição contratou
esse serviço com o médico e a enfermeira, há muito tempo, como ocorre com outras IPSS
do concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------Em relação à segunda situação, o presidente da Câmara respondeu que, o Município de
Águeda promoveu a reposição do muro para se evitar que uma viatura caísse no vale.
Mais informou que, o Município de Sever do Vouga não pode, legalmente, realizar
trabalhos fora do limite deste concelho, nem mesmo com uma justificação plausível como
o benefício elevado para a população do concelho de Sever do Vouga, com a rectificação
daquele pequeno troço muito utilizado pelos severenses.-----------------------------------------Por último, transmitiu que os serviços técnicos estavam a elaborar um projecto para ser
submetido à apreciação dos responsáveis do Município de Águeda e decidirem sobre o
lançamento dessa obra a concurso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia------------------------------------Pedido – Aquisição de Apartamento: - Foi presente uma carta de Maria Adelaide Martins
da Silva a manifestar o seu interesse em comprar o apartamento que aluga no Bairro da
Bela Vista, Bloco C, n.º 11, R/C, Esq.º. Depois de analisado, e de acordo com o exposto
na informação prestada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, foi aprovado,
por unanimidade, vender o referido apartamento à inquilina, pelo valor de 28.460,55€
(vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta euros e cinquenta e cinco cêntimos).---------------Alterações de Deliberações:---------------------------------------------------------------------------1) Na acta da reunião de 12 de Maio de 2008, consta a seguinte deliberação:-----------------Fábrica da Igreja da Freguesia de Talhadas – Subsídio: - A Fábrica da Igreja de Talhadas
vem solicitar o apoio financeiro do Município para a realização da festa tradicional dos
Reis, considerado de elevado valor cultural. Foi aprovado, por unanimidade, atribuir um
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subsídio no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) para fazer face aos encargos com a
comemoração.-------------------------------------------------------------------------------------------Contudo, foi deliberada a atribuição do subsídio para a realização do restauro dos trajes
usados na comemoração da Festa dos Reis. Assim, foi aprovado, por unanimidade, a
alteração da deliberação que, para todos os efeitos legais, deverá ser considerada como se
transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------------------Fábrica da Igreja da Freguesia de Talhadas – Subsídio: - A Fábrica da Igreja de Talhadas
vem solicitar o apoio financeiro do Município para a realização da festa tradicional dos
Reis, considerado de elevado valor cultural. Foi aprovado, por unanimidade, atribuir um
subsídio no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) para fazer face aos encargos com o
restauro dos trajes usados na comemoração da Festa dos Reis.----------------------------------2) Na acta da reunião de 14 de Julho de 2008, consta a seguinte deliberação:-----------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados por unanimidade os seguintes autos de
medição de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:-----------“Moradia – Carlos Alberto de Tavares Marques”:-------------------------------------------------Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos no valor de 4.060,00€ (quatro mil e
sessenta euros), acrescido do IVA.--------------------------------------------------------------Atendendo ao facto de se ter apreciado este auto de medição, juntamente com os demais
das empreitadas em curso e o título abrange todos os autos de medição, embora o último
não seja para ser pago pela autarquia, mas para instrução do processo a remeter ao IHRU –
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, no âmbito do programa SOLARH, a
redacção da aprovação deste documento deveria ser diferente e exarada com o seguinte
texto:-----------------------------------------------------------------------------------------------------“Moradia – Carlos Alberto de Tavares Marques”:------------------------------------------------Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos no valor de 4.060,00€ (quatro mil e
sessenta euros), acrescido do IVA, destinado a instruir o processo a enviar para o
IHRU – Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, com vista a ser comparticipado
pelo programa SOLARH. Este documento destina-se apenas a confirmar a realização
dos trabalhos na habitação de Carlos Alberto de Tavares Marques.------------------------Foi aprovada, por unanimidade, a alteração da aludida deliberação, passando a constar
como
se
indica
em
cima
para
todos
os
efeitos
legais.----------------------------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------“Rua das Póvoas – Muros, Saneamento, Águas e Repavimentação”
Repavimentação”:---------------------------Auto de Medição n.º 3 de trabalhos executados no valor de 13.402,80€ (treze mil,
quatrocentos e dois euros e oitenta cêntimos), acrescido do IVA.--------------------------“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem”
Camionagem”:----------------------------------Auto de Medição n.º 19 de trabalhos previstos no valor de 65.596,72€ (sessenta e cinco
mil, quinhentos e noventa e seis euros e setenta e dois cêntimos), acrescido do IVA.---Estabelecimentos – Horários: - Foram requeridas as seguintes alterações de horário de
estabelecimento:----------------------------------------------------------------------------------------a) Casa Casimira:-------------------------------------------------------------------------------------horário das 07:00 às 03:00 aos sábados e vésperas de feriados.--------------------------b) Café Cachamay:------------------------------------------------------------------------------------prolongamento até às 04:00 às sextas, sábados e vésperas de feriados durante o mês
de Agosto;----------------------------------------------------------------------------------------Foi decidido, por unanimidade, pedir um esclarecimento à GNR para saber se existem
reclamações. Os pedidos ficam aprovados na condição de se obter uma resposta por parte
da GNR a afirmar que não existem queixas.--------------------------------------------------------c) Café Cachamay:------------------------------------------------------------------------------------prolongamento até às 06:00 no dia 23 de Agosto, para o Festival Folclórico de Rocas
do
Vouga.------------------------------------------------------------------------------------------
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Este
pedido
foi
aprovado
por
unanimidade.---------------------------------------------------------Ordenamento do Trânsito de Acesso à Senhora da Saúde: - Para o período de festas da
Senhora da Saúde, a Câmara Municipal de Vale de Cambra elaborou uma proposta de
Ordenamento de Trânsito e Estacionamento no parque da Senhora da Saúde para o período
compreendido entre 1 e 15 de Agosto. Foi-nos enviado um exemplar para aprovação da
alteração de trânsito na parte que abrange o concelho de Sever do Vouga. O órgão
executivo aprovou, por unanimidade, a alteração temporária de trânsito que diz respeito ao
nosso concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------Rally de Portugal Histórico 2008 – Ratificação: - Foi ratificado o despacho do senhor
presidente da Câmara Municipal a autorizar a passagem do “Rally de Portugal Histórico
2007” pelo nosso concelho.---------------------------------------------------------------------------Anulação de Documentos de Receita: - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes
anulações de documentos de receita:----------------------------------------------------------------------Documentos n.os 21, 22, 23, 25 e 26, referentes a facturas de água.------------------------Programa de Expansão da Rede do Pré-Escolar – Componente de Apoio à Família –
Aprovação dos Valores Referentes aos Escalões e Respectivas Tabelas de
Comparticipação: - Com base nas normas contidas no Despacho Conjunto n.º 300/97,
foram actualizados os valores referentes aos escalões e respectiva tabela de
comparticipações a suportar pelos Encarregados de Educação das crianças beneficiárias do
Programa de Desenvolvimento e Expansão da Rede Pré-Escolar, no ano lectivo de
2008/2009. A Câmara tomou conhecimento, foram-lhe dadas as justificações necessárias e
aprovou, por unanimidade, os valores a cobrar em função dos escalões e respectivos
rendimentos associados, calculados nos termos da norma indicada. Foram, também,
aprovados por unanimidade, os valores dos encargos trimestrais dos Jardins de Infância
para a aquisição de bens e serviços destinados ao prolongamento do horário e fornecimento
de refeições para as crianças a movimentar através do Fundo de Maneio já constituído.
Foi, também, aprovado o pagamento antecipado da componente refeição a executar na
primeira semana de cada mês.------------------------------------------------------------------------Aquisições 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:----------------------“Rectificação da Estrada da Póvoa do Meio ao Sobreiral e ao Largo da Vasilvouga”:-------- de José Pereira da Costa, residente Oliveira de Frades, cedência gratuita de uma
parcela de terreno com 30m2.--------------------------------------------------------------------“Rua das Póvoas – Muros, Saneamento, Águas e Repavimentação” – Informação: - A
Câmara tomou conhecimento do conteúdo da Informação elaborada pela técnica
responsável pelo acompanhamento da empreitada acima indicada, na qual prestou
esclarecimentos adicionais sobre os trabalhos a mais apresentados e aprovados em reunião
de Câmara de 28 de Julho de 2008.------------------------------------------------------------------“Rede Viária – A reforço de Segurança e Alargamento da Ponte do Gretão sobre o Rio
Mau (Braçal)” – Alteração de Guarda de Segurança: - Depois de colocado o documento à
apreciação, decidiu a Câmara Municipal, solicitar informação ao técnico de obras públicas
a comprovar ou não que o preço proposto pelo empreiteiro corresponde ao preço de
mercado, para a execução do trabalho de colocação da guarda de segurança na Ponte do
Gretão.---------------------------------------------------------------------------------------------------“Instalação dos Serviços – Obras de Adaptação do “Cine-Alba” – Correcções nos termos
do artigo 228º – Intenção de Adjudicação: - Na presença do “Relatório de Análise das
Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no passado
dia cinco de Agosto, para apreciação da proposta do único concorrente, que apresenta o
seguinte valor:-------------------------------------------------------------------------------------------- Construtora Paulista, Lda.................................................................................56.270,80€
Foi aprovada, por maioria, a intenção de adjudicação desta empreitada à firma Construtora
Paulista, Lda., procedendo-se, agora, à realização da audiência prévia por escrito e
elaboração do relatório final.----------------------------------------------------------------
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Votação: A favor – Manuel Soares, Raul Duarte e José Ribeiro; Abstenções - João Almeida e
António Rodrigues.------------------------------------------------------------------------------------------“Parques Infantis – Construção de Sub-bases” – Adjudicação Definitiva: - Na presença do
“Relatório de Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da
reunião realizada no passado dia onze de Agosto, para apreciação da proposta que
apresentou
o
valor
mais
baixo:------------------------------------------------------------------------- Modesto & Matos, Lda ....................................................................................57.752,00€
Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por
unanimidade, adjudicar esta obra à firma Modesto & Matos, Lda., pelo valor da sua
proposta no montante de 57.752,00€ (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois
euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: Votaram a favor os membros Manuel Soares, Raul Duarte, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) “Construção da Biblioteca Municipal” – Manifesto: - A Câmara aprovou, por
unanimidade, a proposta apresentada pelo senhor presidente da Câmara, que consiste em
apresentar um manifesto junto do IPLB – Instituto Português do Livro e das Bibliotecas,
quanto ao desagrado provocado pela demora no cumprimento dos compromissos
assumidos, designadamente, nas transferências de verbas, devido ao transtorno que tem
provocado, inclusivamente na suspensão imposta legalmente pelo empreiteiro que poderá
exigir o pagamento de juros de mora pelo atraso nos pagamentos.------------------------------2) Aquisições por Via do Direito Privado: - Presentes e analisados os seguintes autos 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 das seguintes empreitadas:-------------------“Correcção do Caminho em Vale do Neto, Silva Escura”:---------------------------------------- de Albertina Rosa Martins, residente no lugar de Vale do Neto, freguesia de Silva
Escura, que autoriza a reparação do caminho, passando a reconhecê-lo como um
caminho público “de uso para todas as pessoas”, sem ter exigido qualquer
contrapartida para além da beneficiação a realizar no aludido caminho.------------------Votação: Votaram a favor os membros Manuel Soares, Raul Duarte, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------“Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:--------------------------- de António Mendes Rodrigues, residente na freguesia de Cedrim, cedência gratuita de
uma parcela de terreno com 40m2.--------------------------------------------------------------Votação: Votaram a favor os membros Manuel Soares, Raul Duarte, António Rodrigues e
José Ribeiro. O membro João Almeida não esteve presente durante esta deliberação.------3) “Fornecimento e Manutenção de Parcómetros Colectivos e de Sinalização Vertical” –
Adjudicação Definitiva: - Seguidamente, foi apreciado o “Relatório de Análise das
Propostas” elaborado pela comissão, após reunião realizada no passado dia 7 de Agosto,
onde é feita a apreciação das duas propostas apresentadas, de acordo com os critérios de
apreciação das propostas. De acordo com a informação exarada nesse relatório, decidiu a
Câmara Municipal, por unanimidade, adjudicar o fornecimento e instalação dos
parcómetros à sociedade Resopre – Sociedade Revendedora de Precisão, S.A., que
apresentou, resumidamente, a seguinte proposta:--------------------------------------------------a) Quanto ao fornecimento e instalação do equipamento – o valor de 84.200,00€ (oitenta e
quatro mil e duzentos euros);-------------------------------------------------------------------------b) Quanto ao pagamento – O pagamento do fornecimento dos equipamentos, manutenção,
assistência técnica e conservação será efectuado através da distribuição de uma
percentagem do valor obtido pela exploração dos parcómetros durante a vigência do
contrato. A Resopre terá direito a 50% do valor mensal da exploração.-----------------------O
membro
João
Almeida
não
esteve
presente
durante
esta
deliberação.------------------------4) APCDI – Agradecimento: - Foi decidido, por unanimidade, demonstrar gratidão pela
decisão tomada pela Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado, por se disponibilizar
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em fazer o transporte gratuito do aluno Marcelo Dias Silva, que tem dificuldades motoras.
O
membro
João
Almeida
não
esteve
presente
durante
esta
deliberação.--------------------------------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------Maria Patrocínia – Solicitou uma resposta válida ao pedido de esclarecimento apresentado
em tempos, para o qual houve uma resposta realizada através de um documento sem
qualquer referência.---------------------------------------------------------------------------------------- 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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