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-------------------------------------------ACTA N.º 24/2008---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e dois de Dezembro de 2008.----------------------------------- No dia vinte e dois de Dezembro 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; Dr.
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte,
António Martins Pereira, Dr. João Miguel Tavares de Almeida, Eng.º António Bispo
Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro, Vereadores.------------------------------------------------ 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.----------------- As actas das reuniões anteriores (n.º 22, de 24 de Novembro de 2008 e 23, de 9 de
Dezembro de 2008) foram aprovadas por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------Ordem
de
Trabalhos----------------------------------------CIRA – Quota Anual------------------------------------------------------------------------------Associações – Apoios:----------------------------------------------------------------------------1) Associação Desportiva Severense------------------------------------------------------------Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------“Construção de Infraestruturas para a Prevenção de Incêndios – Caminhos Florestais
2007” – Revisão de Preços-----------------------------------------------------------------------“Construção de Infraestruturas para a Prevenção de Incêndios – Caminhos Florestais
2008” – Revisão de Preços-----------------------------------------------------------------------“Biblioteca Municipal de Sever do Vouga” – Revisão de Preços---------------------------“Rectificação da EM 569 – Ligação da EN 328 à Barragem de Couto de
Esteves/Ribeiradio
(Projecto
Intermunicipal)
”
–
Revisão
de
Preços-----------------------“Reabilitação do Antigo Caminho de Ferro da “Linha do Vale do Vouga” para
Percurso Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo Obras de Restauração da Ponte
de Santiago – 1ª Fase” – Revisão de Preços---------------------------------------------------“Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves” – Revisão de Preços--------------“Rua das Póvoas – Muros, Saneamento, Águas e Repavimentação” – Auto de
Suspensão de Trabalhos--------------------------------------------------------------------------“Reparação da EN 16” – Recepção Definitiva------------------------------------------------“Construção de Infra-estruturas para a Prevenção de Incêndios – 2008” – Recepção
Provisória-------------------------------------------------------------------------------------------“Instalação de Serviços – Construção de Túnel, Acabamentos do Arquivo – 2ª Fase” –
Recepção Provisória-------------------------------------------------------------------------------“Reabilitação do Antigo Caminho de Ferro da Linha do Vale do Vouga, para Percurso
Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo Obras de Restauração e Conservação da
Ponte de Santiago – 1ª Fase” – Recepção Provisória-----------------------------------------“Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves” – Recepção Provisória-----------“Rede Viária – Alargamento e Reforço da Ponte na Estrada do Folharido/Felgares” –
Prorrogação de Prazo------------------------------------------------------------------------------Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------22ª Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------Receita – Anulação---------------------------------------------------------------------------------
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IV
Olimpíadas
de
Biotecnologia-----------------------------------------------------------------Programa Ler + - Ratificação de Protocolo-----------------------------------------------------
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Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Prolongamento Excepcional de Horário de Estabelecimento----------------------------2) Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do
Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 19 de Dezembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 764.056,76€ (setecentos e sessenta e quatro mil, cinquenta e seis
euros e setenta e seis cêntimos) e Operações não Orçamentais = 384.786,05€ (trezentos e
oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis euros e cinco cêntimos).-----------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento que, o vereador António Coutinho, apresentou justificação por
escrito, da falta dada na última reunião.-------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento dos documentos previsionais da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro, para o ano económico de 2009.--------------------------Seguidamente, o órgão executivo aceitou a oferta de um exemplar da tese de mestrado
elaborada pela técnica superior Dr.ª Graciela Figueiredo, intitulada “As Novas Tendências
em Turismo: Turismo Espiritual e o Mercado das Organizações”.-----------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Foi anotada a intervenção do vereador António Rodrigues, que apresentou duas notas. A
primeira, relacionada com o escadote colocado junto a uma árvore, na descida da Rua da
Igreja. A escada pertence à empresa que colocou a iluminação e deveria ser removida para
outro local, porque dá mau aspecto. A segunda situação prendeu-se com o barco
“ancorado” na Praia Fluvial da Quinta do Barco. O vereador António Rodrigues disse que,
neste momento, porque o caudal do Rio Vouga subiu, era a melhor altura para ser
removido o mencionado barco.-----------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara solicitou ao vereador Raul Duarte para anotar as duas situações,
para se proceder conforme sugerido pelo vereador António Rodrigues.---------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia------------------------------------CIRA – Quota Anual: - De acordo com a proposta da Comunidade Intermunicipal do
Baixo Vouga, foi autorizada, por unanimidade, a despesa relacionada com a quota para o
ano de 2009 no valor de 11.354,00€ (onze mil, trezentos e cinquenta e quatro euros).-------Associações – Apoios:---------------------------------------------------------------------------------1) Associação Desportiva Severense: - Depois de apreciado o pedido apresentado pela
Associação Desportiva Severense, foi decidido, por unanimidade, nos mesmos termos dos
apoios atribuídos a outras entidades, subsidiar a aquisição de uma carrinha, até ao valor de
7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros), contra a entrega da respectiva factura.--------------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:----------------------a) “Caminhos Rurais”
Rurais”:---------------------------------------------------------------------------------- de Ilda Silva Braga, residente na freguesia de Couto de Esteves, cedência gratuita de
uma parcela de terreno com 13m2.--------------------------------------------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Construção de Infraestruturas para a Prevenção de Incêndios – Caminhos Florestais 2007”
– Revisão de Preços: - Foi apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no
montante de 3.768,09€ (três mil, setecentos e sessenta e oito euros e nove cêntimos),
acrescido do IVA. Tendo o valor sido confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado,
por unanimidade, aprová-lo para pagamento, logo que as disponibilidades o permitam.----Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Construção de Infraestruturas para a Prevenção de Incêndios – Caminhos Florestais 2008”
– Revisão de Preços: - Foi apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no
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montante de 5.105,21€ (cinco mil, cento e cinco euros e vinte e um cêntimos), acrescido do
IVA. Tendo o valor sido confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por
unanimidade, aprová-lo para pagamento, logo que as disponibilidades o permitam.---------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Biblioteca Municipal de Sever do Vouga” – Revisão de Preços: - Foi aprovada, por
unanimidade, a alteração da deliberação de 14/07/2008, referente à revisão de preços da
obra em epígrafe que apresentava um valor de 11.437,62€ (onze mil, quatrocentos e trinta
e sete euros e sessenta e dois cêntimos), uma vez que, o referido valor correspondia à
diferença entre o total da revisão de preços e o que já tinha sido facturado pelo empreiteiro.
O valor correspondente à revisão total é de 54.026,78€ (cinquenta e quatro mil, vinte e seis
euros e setenta e oito cêntimos).----------------------------------------------------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Rectificação da EM 569 – Ligação da EN 328 à Barragem de Couto de
Esteves/Ribeiradio (Projecto Intermunicipal) ” – Revisão de Preços: - Foi apresentada a
revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no montante de 65.102,38€ (sessenta e cinco
mil, cento e dois euros e trinta e oito cêntimos), acrescido do IVA. Tendo o valor sido
confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por maioria, aprová-lo para pagamento,
logo que as disponibilidades o permitam.-----------------------------------------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
Rodrigues e José Ribeiro; Abstenções: João Almeida, devido às dúvidas colocadas e
requeridas, e António Rodrigues.---------------------------------------------------------------------“Reabilitação do Antigo Caminho de Ferro da “Linha do Vale do Vouga” para Percurso
Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo Obras de Restauração da Ponte de Santiago
– 1ª Fase” – Revisão de Preços: - Foi apresentada a revisão de preços relativa à obra em
epígrafe, no montante de 17.757,31€ (dezassete mil, setecentos e cinquenta e sete euros e
trinta e um cêntimos), acrescido do IVA. Tendo o valor sido confirmado pelos serviços
técnicos, foi deliberado, por unanimidade, aprová-lo para pagamento, logo que as
disponibilidades o permitam.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves” – Revisão de Preços: - Foi
apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no montante de 61.099,44€
(sessenta e um mil, noventa e nove euros e quarenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA.
Tendo o valor sido confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por unanimidade,
aprová-lo para pagamento, logo que as disponibilidades o permitam.--------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Rua das Póvoas – Muros, Saneamento, Águas e Repavimentação” – Auto de Suspensão
de Trabalhos: - Atendendo às condições climatéricas que têm dificultado a execução dos
trabalhos ainda por realizar na obra em epígrafe, designadamente, pavimentação e pintura,
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. O órgão executivo aprovou, por
maioria, o Auto de Suspensão de Trabalhos.-------------------------------------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José
Ribeiro; Abstenções: de João Almeida, por ter solicitado informação e não ter obtido uma
resposta, quanto ao cumprimento do cronograma de trabalhos por parte do empreiteiro; e
de António Rodrigues.---------------------------------------------------------------------------------“Reparação da EN 16” – Recepção Definitiva: - Foi recebida definitivamente a empreitada
“Reparação da EN 16”, 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, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Construção de Infra-estruturas para a Prevenção de Incêndios – 2008” – Recepção
Provisória: - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi presente e aprovado, por
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unanimidade, o Auto de Recepção Provisória da empreitada em epígrafe, 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, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Instalação de Serviços – Construção de Túnel, Acabamentos do Arquivo – 2ª Fase” –
Recepção Provisória: - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi presente e aprovado, por
unanimidade, o Auto de Recepção Provisória da empreitada em epígrafe, adjudicada à
firma ASO – Construções, Lda., uma vez que os trabalhos que constituíram a empreitada
se encontram concluídos.------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Reabilitação do Antigo Caminho de Ferro da Linha do Vale do Vouga, para Percurso
Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo Obras de Restauração e Conservação da
Ponte de Santiago – 1ª Fase” – Recepção Provisória: - Elaborado pelos Serviços Técnicos,
foi presente e aprovado, por unanimidade, o Auto de Recepção Provisória da empreitada
em epígrafe, adjudicada à firma Construtora da Corga, S.A., uma vez que os trabalhos que
constituíram a empreitada se encontram concluídos.----------------------------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves” – Recepção Provisória: - Elaborado
pelos Serviços Técnicos, foi presente e aprovado, por unanimidade, o Auto de Recepção
Provisória da empreitada em epígrafe, 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, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Rede Viária – Alargamento e Reforço da Ponte na Estrada do Folharido/Felgares” –
Prorrogação de Prazo: - Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária e em
conformidade com a informação técnica, deliberou a Câmara, por maioria, conceder
prorrogação graciosa da obra em curso por um período de 120 dias.---------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José
Ribeiro; Abstenções: João Almeida e António Rodrigues.--------------------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem”
Camionagem”:----------------------------------Auto de Medição n.º 23 de trabalhos previstos no valor de 17.899,43€ (dezassete mil,
oitocentos e noventa e nove euros e quarenta e três cêntimos), acrescido do
IVA.-------“Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra – Rectificação – 2ª
Fase”
Fase”:---------------------------Auto de Medição n.º 9 de trabalhos previstos no valor de 11.567,18€ (onze mil,
quinhentos e sessenta e sete euros e dezoito cêntimos), acrescido do IVA.---------------“Arruamento da Zona Industrial de Irijó – Infraestruturas – 1ª Fase”
Fase”:--------------------------Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos no valor de 8.946,13€ (oito mil,
novecentos e quarenta e seis euros e treze cêntimos), acrescido do
IVA.------------------“Reabilitação do Antigo Caminho de Ferro da “Linha do Vale do Vouga” para Percurso
Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo Obras de Restauração da Ponte…”
Ponte…”:----------Auto de Medição n.º 10 de trabalhos previstos no valor de 33.143,50€ (trinta e três mil,
cento e quarenta e três euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.-------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------22ª 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 22ª Modificação Orçamental, que contém a 17ª
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Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 176.350,00€ (cento e setenta e seis mil,
trezentos e cinquenta euros) e a 16ª Alteração ao Plano de Investimentos. A Câmara
Municipal aprovou, por maioria, esta modificação orçamental.---------------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José
Ribeiro; Abstenções: João Almeida e António Rodrigues.--------------------------------------Receita – Anulação: - Foi aprovado, por unanimidade, o seguinte documento de
anulação:-------------------------------------------------------------------------------------------------Documento n.º 42, vinhetas devolvidas do mês de Dezembro.------------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------IV Olimpíadas de Biotecnologia: - Estando a Sociedade Portuguesa de Biotecnologia e a
Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa a organizar as IV
Olimpíadas de Biotecnologia, destinadas aos alunos do ensino secundário, vêm solicitar o
apoio do Município através do pagamento de 3,00€ por cada aluno que chegue à final. Foi
aprovado, por unanimidade, o referido apoio para cada aluno inscrito.-------------------------Programa Ler + - Ratificação de Protocolo: - Foi ratificado, por unanimidade, o protocolo
celebrado entre o Município de Sever do Vouga e a Comissão do Plano Nacional de
Leitura, que tem como objectivo contribuir para a divulgação do programa e promoção da
leitura nos Jardins de Infância e nas Escolas dos 1º e 2º Ciclos.---------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Prolongamento Excepcional de Horário de Estabelecimento: - Foi aprovado, por
unanimidade, o prolongamento excepcional do horário de estabelecimento “A Cave”, em
Rocas do Vouga, para o próximo dia 31 de Dezembro, até às 05:00.---------------------------2) Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------“Campo
de
Futebol
dos
Padrões
–
3ª
Fase
(Arrelvamento)”
(Arrelvamento)”:-------------------------------------Auto de Medição n.º 4 de trabalhos previstos no valor de 85.205,63€ (oitenta e cinco
mil, duzentos e cinco euros e sessenta e três cêntimos), acrescido do IVA;---------------Auto de Medição n.º 5 de trabalhos previstos no valor de 95.238,09€ (noventa e cinco
mil, duzentos e trinta e oito euros e nove cêntimos), acrescido do IVA.-------------------“Caminhos Rurais”
Rurais”:------------------------------------------------------------------------------------Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos no valor de 7.359,69€ (sete mil, trezentos
e cinquenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos), acrescido do IVA.----------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

