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-------------------------------------------ACTA N.º 22/2007---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de Novembro de 2007.------------------------------------ No dia vinte e seis de Novembro do ano de dois mil e sete, 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, Dr.
João Miguel Tavares de Almeida, José Carlos Martins Ribeiro, Eng.º António Bispo
Rodrigues e António Martins Pereira, Vereadores.---------------------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e quinze 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----------------------------------------- Documentos Previsionais para 2008------------------------------------------------------------- Donativo para Fins Sociais------------------------------------------------------------------------ Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------- “Abastecimento de Água a Vila Seca” – Recepção Definitiva------------------------------- “Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios em Couto de Esteves –
Caminhos Florestais – 2007” – Prorrogação de Prazo----------------------------------------- “Rede Viária – Construção de Muros” – Trabalhos Complementares---------------------- “Rede Viária – Abertura e Fecho de Valas para Electricidade” – Aprovação de
Trabalhos Imprevistos------------------------------------------------------------------------------ “Biblioteca Municipal de Sever do Vouga” – Prorrogação de Prazo------------------------ “Ampliação do Colector e Construção de Ramais Domiciliários – Execução de
Colector de Saneamento – Travessa da Pedralva” – Adjudicação Definitiva-------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Colectividades – Apoios:-------------------------------------------------------------------------1) Associação Desportiva Águias de Carrazedo-----------------------------------------------2) Fundação Bernardo Barbosa de Quadros----------------------------------------------------3) Centro Social Maria da Glória Pinho--------------------------------------------------------4) Liga dos Combatentes-------------------------------------------------------------------------5) APAV--------------------------------------------------------------------------------------------6) Banco Alimentar Contra a Fome-------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) 14ª Modificação Orçamental------------------------------------------------------------------2) Licenciamentos de Obras Particulares-------------------------------------------------------2.1) Projectos de Arquitectura--------------------------------------------------------------2.2) Zona Industrial de Cedrim – Alteração ao Loteamento e Regulamento------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Seguidamente, foram dados a conhecer os seguintes assuntos:----------------------------------SIMRIA: - A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício enviado pela SIMRIA,
sobre a “Criação de Sistemas Multimunicipais de baixa”. Depois de esclarecidas as
dúvidas suscitadas e apresentadas, ficou ciente que o Município deveria responder
positivamente á vontade de integrar o estudo de criação desse sistemas na região centro.---Não houve qualquer intervenção.----------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Documentos Previsionais para 2008: - Este assunto transita para a próxima reunião.-------Donativo para Fins Sociais: - Foi aprovado, por unanimidade, aceitar o donativo no valor
de 800,00€ (oitocentos euros), atribuído por Adriano Henriques de Bastos, residente em
Pessegueiro do Vouga, para fins sociais, assim como a despesa com a aquisição de cabazes
de Natal para famílias carenciadas.------------------------------------------------------------------Aquisições por via do Direito Privado: - Não foi apresentado qualquer documento para
apreciação.-----------------------------------------------------------------------------------------------“Abastecimento de Água a Vila Seca” – Recepção Definitiva: - Foi recebida
definitivamente a empreitada “Abastecimento de Água a Vila Seca”, devendo-se
desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e
restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------------------“Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios em Couto de Esteves –
Caminhos Florestais – 2007” – 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 60 dias.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte e António Pereira;
Votos Contra: João Almeida e António Rodrigues; Abstenção: José Ribeiro.--------------“Rede Viária – Construção de Muros” – Trabalhos Complementares: - Presente uma
informação dos Serviços Técnicos de Obras Públicas, informando que, após a iniciação
dos trabalhos de construção de um muro de suporte à plataforma do Caminho do Cabo, a
Junta de Freguesia de Couto de Esteves solicitou a continuação do referido muro para
alargamento do Caminho da Alinhada em Couto de Baixo. Foram aprovados, por
unanimidade, os trabalhos complementares.--------------------------------------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
António Rodrigues e José Ribeiro. O vereador João Almeida informou que votava
favoravelmente atendendo ao facto de se tratar apenas de uma excepção, reiterando não
desejar que fosse um pretexto para a realização de trabalhos a mais.---------------------------“Rede Viária – Abertura e Fecho de Valas para Electricidade” – Aprovação de Trabalhos
Imprevistos: - Este assunto foi retirado da ordem do dia, devido às dúvidas pertinentes
colocadas na apreciação da informação apresentada, designadamente, pelo vereador José
Ribeiro que justificou convenientemente haver uma discrepância no preço proposto. Este
vereador considerou que o empreiteiro deveria ter apresentado um preço considerando
apenas a diferença entre mosaicos de 30 x 30 e os mosaicos de 25 x 25, previstos na
proposta inicial.------------------------------------------------“Biblioteca Municipal de Sever do Vouga” – 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 60 dias.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José
Ribeiro; Abstenções: João Almeida e António Rodrigues.--------------------------------------“Ampliação do Colector e Construção de Ramais Domiciliários – Execução de Colector de
Saneamento – Travessa da Pedralva” – Adjudicação Definitiva: - Na presença do
“Relatório de Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da
reunião realizada no passado dia catorze de Novembro de 2007, para apreciação do
concorrente que apresentou o valor mais baixo:----------------------------------------------------- Construtora Paulista, Lda.................................................................................10.555,00€
Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por
unanimidade, adjudicar esta obra à firma Construtora Paulista, Lda., pelo valor da sua
proposta no montante de 10.555,00€ (dez mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros).------Votação: Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte,
António Pereira, João Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.----------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:---------------------------------------
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“Reabilitação no lugar dos Amiais – Calçada nos Amiais”:--------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos, no valor de 10.683,00€ (dez mil,
seiscentos e oitenta e três euros), acrescido do IVA.-----------------------------------------Votação: Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, Raul
Duarte, António Pereira, João Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues.--------------“Construção de um Edifício para Biblioteca Municipal”:------------------------------------------ Auto de Medição n.º 26 de trabalhos previstos, no valor de 33.940,73€ (trinta e três
mil, novecentos e quarenta euros e setenta e três cêntimos), acrescido do IVA.----------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
José Ribeiro e António Rodrigues; Abstenção: João Almeida.----------------------------Colectividades – Apoios:------------------------------------------------------------------------------1) Associação Desportiva Águias de Carrazedo: A Associação Desportiva Águias de
Carrazedo vem solicitar um subsídio para terminar as obras da sua sede em Cedrim. Foi
deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.500€ (mil e quinhentos
euros) a ser pago de acordo com as disponibilidades financeiras do Município.--------------2) Fundação Bernardo Barbosa de Quadros: - Presente um ofício da Fundação Bernardo
Barbosa de Quadros a expor as dificuldades financeiras que atravessam, devido ao
investimento com a construção de um “Centro de Noite” e uma “Creche” e solicitam um
apoio do Município. Ficou de se verificar se já tinha sido atribuído subsídio para este fim.
3) Centro Social Maria da Glória Pinho: - O Centro Social Maria da Glória Pinho vem
solicitar a atribuição de um subsídio para a construção de uma “Creche – Lar de Idosos”,
tratando-se de uma infra-estrutura que custará cerca de 500.000€, para a qual o Centro
Social contraiu um empréstimo bancário. Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um
subsídio no valor de 50.000€ (cinquenta mil euros) para poderem avançar com o projecto.4) Liga dos Combatentes: - A Liga dos Combatentes vem solicitar uma doação por parte
do Município. O órgão executivo deliberou não atribuir qualquer subsídio, devido à falta
de disponibilidades.------------------------------------------------------------------------------------5) APAV: - A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima vem solicitar um subsídio ao
Município no valor de 3.000€. O órgão executivo deliberou não atribuir qualquer subsídio,
devido à falta de disponibilidades.-------------------------------------------------------------------6) Banco Alimentar Contra a Fome: - O Banco Alimentar Contra a Fome vem solicitar
apoio financeiro ao Município. O órgão executivo deliberou não atribuir qualquer
subsídio, devido à falta de disponibilidades.--------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 14ª 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
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 14ª Modificação Orçamental, que contém a 12ª
Alteração do Orçamento da Despesa no valor de 89.669,40€ (oitenta e nove mil, seiscentos
e sessenta e nove euros e quarenta cêntimos) e a 12ª Alteração ao Plano de Investimentos.
A Câmara Municipal ratificou, por maioria, com a abstenção dos membros João Almeida,
José Ribeiro e António Rodrigues e votos a favor dos membros, Manuel Soares, António
Coutinho, Raul Duarte e António Pereira, esta modificação orçamental.-----------------------2) Licenciamentos de Obras Particulares: - 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 tomadas as seguintes deliberações:----------------------------------2.1) Projectos de Arquitectura: - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes
projectos de arquitectura:------------------------------------------------------------------------------- de Álvaro da Silva Nogueira, para instalação de um estabelecimento de bebidas
(Decreto-Lei n.º 234/07, de 19 de Junho), na Rua 30 de Junho, freguesia de Dornelas
(Proc. n.º 141/07), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação
Técnica PA 0887/AVP/07;------------------------------------------------------------------------ da firma Eduardo Coutinho, Lda., para alteração ao pavilhão localizado no lugar da
Decide, freguesia de Dornelas (Proc. n.º 096/07), devendo o requerente cumprir com o
disposto na Informação Técnica PA 0888/AVP/07.-------------------------------------------
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2.2) Zona Industrial de Cedrim – Alteração ao Loteamento e Regulamento: - Depois de
decorrido o inquérito público, nos termos da legislação em vigor, foi apresentada para
apreciação a proposta de alteração do loteamento da Zona Industrial de Cedrim, que inclui
alterações aos artigos 6º, 7º, 19º, 21º e 39º do regulamento publicado no Diário da
República, II Série, n.º 42/98, de 2 de Abril. Para efeitos do previsto na alínea a), do n.º 6,
do artigo 64º, da Lei das Autarquias Locais, deliberou a Câmara Municipal, por
unanimidade, apresentar à Assembleia Municipal a presente proposta de alteração ao
loteamento da Zona Industrial de Cedrim, para efeitos de apreciação e aprovação.-------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

