Município de Sever do Vouga
Câmara Municipal

-------------------------------------------ACTA N.º 20/2006---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e três de Outubro de 2006. -------------------------------------- No dia vinte e três de Outubro do ano de dois mil e seis, 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 da
Câmara Municipal; Dr. António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto
Conceição Duarte, , Dr. João Miguel Tavares de Almeida, Eng.º António Bispo Rodrigues
e Alberto Henriques Gonçalves, Vereadores, e falta justificada do membro António
Martins Pereira, conforme documento apresentado.--------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e vinte minutos, tendo sido lida a
acta da reunião anterior, que o fora já, em parte, assinada em minuta no final da mesma.------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Zona Industrial de Irijó – Lotes 1 e 2------------------------------------------------------------ Venda de Bens Móveis----------------------------------------------------------------------------- Aquisição Amigável de Nascente---------------------------------------------------------------- “Iluminação e Ramais Públicos – Remodelação da Iluminação Pública no Concelho de
Sever do Vouga (em vários arruamentos…)”--------------------------------------------------- “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária” – Intenção de
Adjudicação----------------------------------------------------------------------------------------- “Pavilhão Polidesportivo – Beneficiação das Infra-Estruturas e Instalações –
Balneários, Sanitários e Quadro Eléctrico” – Intenção de Adjudicação--------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- “Campo de Futebol dos Padrões – Arrelvamento – 3ª Fase” – Adjudicação da
Empreitada------------------------------------------------------------------------------------------- Aquisições Amigáveis de Terreno---------------------------------------------------------------- Licenciamentos de Obras Particulares----------------------------------------------------------1) Projectos de Arquitectura----------------------------------------------------------------------2) Projecto de Alteração--------------------------------------------------------------------------3) Informação Prévia------------------------------------------------------------------------------4) Estudo Prévio-----------------------------------------------------------------------------------5) Deliberação Final-------------------------------------------------------------------------------- Unicef – Subsídio----------------------------------------------------------------------------------- 9ª Modificação Orçamental----------------------------------------------------------------------- Junta de Freguesia de Rocas do Vouga – Subsídio para POC-------------------------------- Junta de Freguesia de Couto de Esteves – Subsídio para POC------------------------------- Junta de Freguesia de Pechão – Projecto Solidário-------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Readaptação do Espaço Cénico do Centro das Artes e do Espectáculo – Abertura de
Concurso--------------------------------------------------------------------------------------------2) Constituição da UAC – Unidade de Acompanhamento e Coordenação----------------3) FINICIA-----------------------------------------------------------------------------------------4) Estação Central de Camionagem de Sever do Vouga – Acordo de Colaboração
Técnico-Financeiro--------------------------------------------------------------------------------5) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------------------------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia-------------------------------- Seguidamente, o presidente da câmara perguntou se havia algum vereador que
desejava intervir no período antes da ordem do dia.------------------------------------------------
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João Almeida – Começou por perguntar se já fora dada resposta ao pedido apresentado
numa reunião anterior. O presidente da Câmara respondeu que a resposta seguia nesta
data.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador, na sequência da cópia do ofício n.º 5062, enviado à Inspecção Geral das
Actividades Económicas, sobre a eventual transgressão de algumas padarias, pastelarias e
cafetarias do concelho, perguntou qual a razão por se ter dado uma resposta depois de
decorridos dois anos.-----------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara respondeu que o ofício seguiu logo após a apresentação das
reclamações. Acrescentou ainda, que a ASAE solicitou, telefonicamente, informação
sobre o ponto de situação dos estabelecimentos cujas reclamações foram apresentadas. O
presidente da Câmara aproveitou para informar que a consultora jurídica e vereador do
pelouro de obras vão elaborar uma informação sobre quem recai a obrigação de construção
do muro em Cedrim.-----------------------------------------------------------------------------------Alberto Gonçalves – Aproveitou para congratular o conjunto de obras realizadas pela
Direcção de Estradas de Aveiro, na freguesia de Paradela do Vouga, bem como, o
empenho evidenciado pelo executivo.---------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse que faltava ainda construir a passagem aérea. O vereador
Raul sugeriu a mudança de localização da placa de limitação de velocidade.-----------------O vereador continuou a sua intervenção, dizendo que a decisão de construir as lombas
junto à paragem das escolas está muito bem, não acontecendo o mesmo com a demora
verificada na sua execução. Solicitou que fossem concluídas rapidamente, porque aqueles
trabalhos condicionam a circulação do trânsito.----------------------------------------------------O vereador Raul informou que foi decidido efectuar as duas lombas após ter verificado que
as pessoas transitavam naquele troço a uma velocidade muito elevada.------------------------O vereador Alberto Gonçalves concluiu, informando que a elevada pluviosidade verificada
neste último fim-de-semana provocou o arrastamento de lamas e outros materiais que
provocaram o enchimento de valas, valetas e assoreamento de condutas. Apesar do bom
trabalho realizado no verão, este facto resulta do grande incêndio de Agosto, sendo
necessário proceder-se novamente à limpeza das valetas e aquedutos de águas pluviais.----------------------------------------2º - Período da Ordem do Dia----------------------------------Zona Industrial de Irijó – Lotes 1 e 2: - A Câmara tomou conhecimento dos
procedimentos relacionados com a decisão de venda dos lotes n.os 1 e 2 à sociedade
Joaquim Amorim Gomes e Filhos., Lda., designadamente, dos contactos realizados para
que fosse realizada a escritura. No entanto, apesar de se ter notificado a sociedade, pela
última vez, não recebemos qualquer resposta, nem foram apresentados os documentos
necessários para se celebrar a respectiva escritura. Seguidamente, o presidente da Câmara
perguntou ao vereador António Coutinho se havia algum interessado nos lotes. O vereador
respondeu conhecer um interessado para um dos lotes. Devido ao tempo que já decorreu e
à falta de resposta à última comunicação, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade,
revogar a decisão de atribuição dos dois lotes à sociedade Joaquim Amorim Gomes e
Filhos, Lda.----------------------------------------------------------------------------------------------Venda de Bens Móveis: - Presente uma oferta de compra da manivela instalada no antigo
poço da Escola Primária do Espinheiro. Tratando-se de um bem dispensável, foi aprovado,
por unanimidade vender a referida manivela ao senhor José Adílio Coutinho da Graça pelo
valor da sua proposta, ou seja, 50,00€ (cinquenta euros).-----------------------------------------Aquisição Amigável de Nascente: - Para execução da empreitada “Abastecimento de
Água a Pessegueiro do Vouga – 2ª Fase”, é necessário adquirir parte de uma nascente e
58m2 de terreno na zona envolvente à nascente. Foi então, celebrado um Auto de
Expropriação Amigável de Terreno, pela via do direito privado, entre o Município e José
Augusto dos Santos Coelho, residente na freguesia de Sever do Vouga, para cedência de
uma parte da nascente e venda de uma parcela envolvente com 58m2 pelo valor de
7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros).-------------------------------------------------------------

Município de Sever do Vouga
Câmara Municipal

“Iluminação e Ramais Públicos – Remodelação da Iluminação Pública no Concelho de
Sever do Vouga (em vários arruamentos…)”: - Na presença do “Relatório de Análise das
Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no passado
dia dezasseis de Outubro de 2006, para apreciação do concorrente que apresentou o valor
mais baixo:----------------------------------------------------------------------------------------------- JAG – Joaquim Amorim Gomes & Filhos, Lda..............................................62.968,10€
Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por
unanimidade, adjudicar esta obra à firma JAG – Joaquim Amorim Gomes & Filhos, Lda.
pelo valor da sua proposta no montante de 62.968,10€ (sessenta e dois mil, novecentos e
sessenta e oito euros e dez cêntimos).---------------------------------------------------------------“Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária” – Intenção de Adjudicação: Na presença do “Relatório de Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na
sequência da reunião realizada no passado dia dezasseis de Outubro de 2006, para
apreciação dos concorrentes, em número de quatro, cujas propostas foram assim
ordenadas:------------------------------------------------------------------------------------------------ Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda...........................................113.725,00€
- Teotónio & Filhos, Lda..................................................................................187.000,00€
- Construtora Paulista, Lda...............................................................................199.794,64€
- Construções Carlos Pinho, Lda......................................................................199.867,05€
Tendo em consideração os critérios de apreciação, foi aprovada, por unanimidade, a
intenção de adjudicação desta empreitada à firma Paviazeméis – Pavimentações de
Azeméis, Lda., procedendo-se, agora, à realização da audiência prévia por escrito e
elaboração do relatório final.--------------------------------------------------------------------------“Pavilhão Polidesportivo – Beneficiação das Infra-Estruturas e Instalações – Balneários,
Sanitários e Quadro Eléctrico” – Intenção de Adjudicação: - Na presença do “Relatório de
Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião realizada
no passado dia dezasseis de Outubro de 2006, para apreciação dos concorrentes, em
número de cinco, cujas propostas foram assim ordenadas:---------------------------------------Construções Modesto & Matos, Lda....................................................................122.181,54€
- ASO – Construções, Lda...............................................................................154.649,37€
- Habigranja – Construções e Obras Públicas, Lda..........................................179.385,03€
- Imoserra – Investimentos Imobiliários, Lda..................................................187.525,17€
- SCARP – Sociedade de Construções Civis e Obras Públicas, Lda...............191.074,41€
Tendo em consideração os critérios de apreciação, foi aprovada, por unanimidade, a
intenção de adjudicação desta empreitada à firma Construções Modesto & Matos, Lda.,
procedendo-se, agora, à realização da audiência prévia por escrito e elaboração do relatório
final.------------------------------------------------------------------------------------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes auto de medição de trabalhos para
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------“Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves”:-------------------------------------------- Auto de Medição n.º 14 de trabalhos previstos, no valor de 43.507,00€ (quarenta e três
mil, quinhentos e sete euros), acrescido do IVA – aprovado por maioria, com
abstenção dos membros João Almeida e António Rodrigues;-------------------------------- Auto de Medição n.º 15 de trabalhos previstos, no valor de 40.670,00€ (quarenta mil,
seiscentos e setenta euros), acrescido do IVA – aprovado por maioria, com abstenção
dos membros João Almeida e António Rodrigues;-------------------------------------------- Auto de Medição n.º 16 de trabalhos previstos, no valor de 40.482,00€ (quarenta mil,
quatrocentos e oitenta e dois euros), acrescido do IVA – aprovado por maioria, com
abstenção dos membros João Almeida e António Rodrigues.-------------------------------“Construção do Jardim Infantil de Rocas do Vouga”:---------------------------------------------- Auto de Medição n.º 13 de trabalhos previstos, no valor de 1.915,64€ (mil, novecentos
e quinze euros e sessenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA – aprovado por
unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------
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“Construção de um Edifício para Biblioteca Municipal”:------------------------------------------ Auto de Medição n.º 12 de trabalhos previstos, no valor de 5.120,51€ (cinco mil, cento
e vinte euros e cinquenta e um cêntimos), acrescido do IVA – aprovado por maioria,
com abstenção dos membros João Almeida e António Rodrigues.-------------------------“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, Caminho do Seixo, Caminho do Barreiro, Caminho dos bombeiros, Rua da Casa
da Aldeia”:------------------------------------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 7 de trabalhos previstos, no valor de 26.871,63€ (vinte e seis mil,
oitocentos e setenta e um euros e sessenta e três cêntimos), acrescido do IVA –
aprovado por maioria, com abstenção dos membros João Almeida e António
Rodrigues.------------------------------------------------------------------------------------------“Rede Viária – Movimentos de Terras na Estrada dos Angios – Aplicação de ToutVenant”:--------------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos, no valor de 8.275,00€ (oito mil,
duzentos e setenta e cinco), acrescido do IVA – aprovado por unanimidade.-------------“Rede Viária – Construção de Valetas”:------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos, no valor de 19.704,30€ (dezanove mil,
setecentos e quatro euros e trinta cêntimos), acrescido do IVA – aprovado por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------“Movimentos de Terras na Estrada dos Angios”:--------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos, no valor de 10.271,90€ (dez mil,
duzentos e setenta e um euros e noventa cêntimos), acrescido do IVA – aprovado por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------“Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de
Esteves/Ribeiradio (Projecto Intermunicipal)”:----------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados, no valor de 42.333,00€ (quarenta e
dois mil, trezentos e trinta e três euros), acrescido do IVA – aprovado por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------“Estrada de Couto a Lourizela – Beneficiação”:---------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 12 de trabalhos executados, no valor de 8.020,06€ (oito ml e vinte
euros e seis cêntimos), acrescido do IVA – aprovado por maioria, com abstenção dos
membros João Almeida e António Rodrigues.------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 12A de trabalhos a mais, no valor de 2.805,00€ (dois mil,
oitocentos e cinco euros), acrescido do IVA – aprovado por maioria, com abstenção
dos membros João Almeida e António Rodrigues.-------------------------------------------“Instalação de Serviços – Centro Social de Rocas (Unidade de Saúde)”:----------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos, no valor de 23.814,63€ (vinte e três mil,
oitocentos e catorze euros e sessenta e três cêntimos), acrescido do IVA – aprovado
por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------“Rede Viária – Execução de Rotunda no Largo de Aldariz – E.M. 570”:----------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos, no valor de 9.548,20€ (nove mil,
quinhentos e quarenta e oito euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA – aprovado por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------“Rede de Águas Pluviais na Costeira da Arrompida e Cemitério de Paradela”:---------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos, no valor de 10.050,20€ (dez mil e
cinquenta euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA – aprovado por unanimidade.----“Campo de Futebol dos Padrões – Arrelvamento – 3ª Fase” – Adjudicação da Empreitada:
- Na sequência da falta de entrega da garantia bancária por parte da firma Cabral & Filhos,
S.A., classificada em primeiro lugar de acordo com o Relatório Final de Análise das
Propostas, a adjudicação da empreitada em epígrafe deve ser feita ao segundo classificado,
ou seja, a empresa Nativa – Tecnologia e Áreas Verdes, Lda. Foi aprovado, por maioria,
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com a abstenção do vereador João Almeida, devido ao tempo que foi protelada a presente
decisão, adjudicar esta empreitada à firma Nativa – Tecnologia e Áreas Verdes, Lda., pelo
valor de 392.313,13€ (trezentos e noventa e dois mil, trezentos e treze euros e treze
cêntimos), após a Câmara ter decidido a caducidade da adjudicação realizada a sociedade
Cabral & Filhos, S.A., nos termos do artigo 111º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.----------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições Amigáveis de Terreno: - 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 das seguintes empreitadas:------------------a) “Alargamento da Estrada junto à Capela da Senhora da Saúde”:------------------------------ da Fábrica da Igreja, com sede na freguesia de Pessegueiro do Vouga, cedência
gratuita de uma parcela de terreno com 15m2;-------------------------------------------------b) “Rampa para Deficientes e Saída de Emergência”:---------------------------------------------- de Fernando Manuel Martins Rocha, residente no lugar de Passal, freguesia de
Pessegueiro do Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 30m2, ficando
o Município comprometido a fornecer o material para execução da rampa.--------------c) “Estrada de Couto a Lourizela – Beneficiação”:------------------------------------------------- de João Soares, residente no lugar de Lourizela, freguesia de Couto de Esteves,
cedência gratuita de uma parcela de terreno com 7m2;---------------------------------------- de Adelino Soares, residente no lugar de Lourizela, freguesia de Couto de Esteves,
venda de uma parcela de terreno com 21m2, pelo valor de 105,00€ (cento e cinco
euros).-----------------------------------------------------------------------------------------------d) “Movimento de Terras na Estrada dos Angios”:------------------------------------------------- de José Maria Alves, residente em Silva Escura, venda de uma parcela de terreno com
235m2 pelo valor de 1.175,00€ (mil, cento e setenta e cinco euros).-----------------------e) “Caminho Interior de Cedrim”:--------------------------------------------------------------------- de José Augusto Martins Bastos, residente em Paradela, venda de uma parcela de
terreno com 12m2 pelo valor de 96,00€ (noventa e seis euros);------------------------------ de Joaquim Borges Gomes, residente em Cedrim, venda de uma parcela de terreno
com 40m2, pelo valor de 320,00€ (trezentos e vinte euros).---------------------------------f) “Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de
Esteves/Ribeiradio (Projecto Intermunicipal)”:------------------------------------------------ de Louroval Barbosa Marques, residente no lugar da Ermida, freguesia de Sever do
Vouga, venda de uma parcela de terreno com 197m2 pelo valor de 492,50€
(quatrocentos e noventa e dois euros e cinquenta cêntimos);--------------------------------- de Anabela Tavares Martins, residente na freguesia de Sever do Vouga, venda de uma
parcela de terreno com 603m2 pelo valor 1.507,50€ (mil, quinhentos e sete euros e
cinquenta cêntimos);------------------------------------------------------------------------------- de Levi Pereira Santos, residente na freguesia de Sever do Vouga, venda de duas
parcelas de terreno com 1210m2 e 480m2 pelo valor de 3.025,00€ (três mil e vinte e
cinco euros) e 2.400,00€ (dois mil e quatrocentos euros), respectivamente.--------------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:----------------------------------1) Projectos de Arquitectura: - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes projectos
de arquitectura:------------------------------------------------------------------------------------------- da Santa Casa da Misericórdia, para instalação de um centro de fisioterapia no antigo
Hospital de Sever do Vouga, na freguesia de Talhadas (Proc. n.º 085/06);---------------- de Arcílio Martins de Oliveira, para construção de uma moradia unifamiliar (dois
pisos), no lugar de Cruz do Peso, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 077/06),
aprovado condicionalmente, ao cumprimento da informação técnica.----------------------
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2) Projecto de Alteração: - Foi aprovado, por unanimidade, o projecto de alteração ao
loteamento, requerido por Ilídio da Lima Ferreira (Proc. n.º 003/99).--------------------------3) Informação Prévia: - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de informação prévia
requerido por Toni Emanuel Lopes de Figueiredo, para construção de uma moradia
unifamiliar, na Rua da Igreja, freguesia de Sever do Vouga, devendo o requerente cumprir
com o disposto na respectiva Informação Técnica n.º IP 0881/AVP/06.-----------------------4) Estudo Prévio: - Presente um pedido de estudo prévio, apresentado por Lima & Silva,
Lda., para construção de um bar de apoio na Praia Fluvial em Paradela do Vouga. Após
análise do pedido, foi deliberado convocar o requerente para uma reunião com os técnicos
do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------5) Deliberação Final: - Foi aprovada, por maioria, com os votos a favor dos membros
António Coutinho e Raul Duarte, e as abstenções dos membros João Almeida, Alberto
Gonçalves e António Rodrigues, a deliberação final, requerida por Eugénia Maria Pereira
Rodrigues, para alteração ao projecto inicial (Proc. n.º 058/06).---------------------------------Unicef – Subsídio: - Presente um ofício da Unicef a solicitar um donativo, tendo o órgão
executivo deliberado não atribuir qualquer donativo, devido às dificuldades financeiras do
Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------9ª 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 9ª Modificação Orçamental, que contém a 7ª
Alteração ao Orçamento de Despesa com reforços e anulações num total de 335.150€
(trezentos e trinta e cinco mil, cento e cinquenta euros), a 5ª Alteração ao Plano Plurianual
de Investimento e a 3ª Alteração do Plano de Actividades. A Câmara Municipal aprovou,
por maioria, esta modificação orçamental com as abstenções dos membros João Almeida, e
António Rodrigues.-------------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Rocas do Vouga – Subsídio para POC: - Presente um pedido da
Junta de Freguesia de Rocas do Vouga a solicitar apoio nas despesas com o POC a exercer
funções de auxiliar na Escola EB1 de Rocas do Vouga. A Câmara aprovou, por
unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de 800,00€ (oitocentos euros). O
vereador João Almeida estava ausente aquando da deliberação.---------------------------------Junta de Freguesia de Couto de Esteves – Subsídio para POC: - Presente um pedido da
Junta de Freguesia de Couto de Esteves a solicitar apoio nas despesas com o POC para os
estabelecimentos de ensino de Couto de Esteves. A Câmara aprovou, por unanimidade, a
atribuição de um subsídio no valor de 800,00€ (oitocentos euros).------------------------------Junta de Freguesia de Pechão – Projecto Solidário: - Presente um pedido da junta de
Freguesia de Pechão, no qual informa que sobre uma acção de solidariedade para com uma
criança tetraplégica. A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Readaptação do Espaço Cénico do Centro das Artes e do Espectáculo – Abertura de
Concurso: - Seguidamente, foram apreciados os documentos relacionados com a abertura
de um procedimento – Caderno de Encargos e Programa de Concurso – cujo projecto foi
designado como “Readaptação do Espaço Cénico do Centro das Artes e do Espectáculo”.
O vereador do pelouro explicou que esta empreitada destinava-se essencialmente, à
adaptação do palco e auditório com o equipamento necessário para a realização de
determinados espectáculos, onde seja necessária iluminação adequada. Acrescentou que o
retorno do investimento seria realizado rapidamente, porque fica muito dispendiosa a
contratação de serviços de som e iluminação, sempre que se pretenda realizar um evento.
Assim, foi deliberado, por unanimidade, abrir um concurso limitado sem apresentação de
candidaturas para Readaptação do Espaço Cénico do Centro das Artes e do Espectáculo,
assim como aprovar o programa de concurso e caderno de encargos para a mesma.---------2) Constituição da UAC – Unidade de Acompanhamento e Coordenação: - Seguidamente,
foi apreciada a proposta apresentada pelo presidente da Câmara, considerada aqui como
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transcrita e que vai ser arquivada no respectivo processo. O presidente da Câmara
Municipal prestou os esclarecimentos necessários sobre a proposta apresentada,
nomeadamente, que a constituição da associação resulta da regulamentação publicada
sobre a constituição da UAC – Unidade de Acompanhamento e Coordenação, entidade que
coordenará o processo de gestão, inovação e modernização do Centro Urbano de Sever do
Vouga, na sequência da candidatura apresentada ao programa URBCOM, cuja decisão de
aprovação já fora transmitida de forma informal. Para instruir a candidatura, foi necessário
apenas apresentar uma declaração de compromisso em como o Município promoveria a
criação da associação, sem fins lucrativos, e entrega dos documentos dentro do prazo
estabelecido no Despacho n.º 26181/2005, de 20 de Dezembro, que regulamenta a
constituição das UAC’s. O Despacho n.º 26181/2005, de 20 de Dezembro, veio
complementar a regulamentação estabelecida através da Portaria n.º 188/2004, de 26 de
Fevereiro. O presidente da Câmara Municipal informou, também, que nos termos daquela
legislação a Associação terá como sócios fundadores: o Municípios e a SEMA –
Associação Empresarial de Sever do Vouga, Estarreja, Murtosa e Albergaria-a-Velha,
tendo a SEMA realizado um trabalho preponderante na organização da candidatura. As
condições gerais de participação do município, encontram-se previstas na alínea d), do n.º
1, do artigo 29º dos Estatutos. A proposta apresentada foi para apreciação e votação dos
seguintes pontos: a) Ratificação do Protocolo de Compromisso elaborado nos termos do n.º
6, do Despacho acima referido; b) Criação da Associação sem fins lucrativos destinada à
prossecução dos compromissos indicados no processo de candidatura; c) Aprovação dos
Estatutos da associação; d) Autorizar o pagamento das despesas inerentes à constituição
da Associação. Colocada a proposta à votação, fora aprovada, por unanimidade, para ser
submetida à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da competência referida na
alínea m), do n.º 2, do artigo 53º, da Lei das Autarquias Locais---------------------------------3) FINICIA: - Seguidamente, passou-se à apreciação do protocolo financeiro de
cooperação, a celebrar no âmbito do programa “Fundo Finicia – Crédito Local ao
Investimento”, destinado a apoiar micro e pequenas empresas deste concelho. O
presidente prestou os esclarecimentos necessários e respondeu às questões colocadas sobre
este fundo e respectivo projecto. O documento dado aqui como reproduzido vai ser
arquivado no respectivo processo, indica quais as entidades intervenientes e a participação
neste processo. O fundo, inicialmente, será constituído com 250.000€ (duzentos e
cinquenta mil euros), contribuindo o Município com 50.000€ (cinquenta mil euros) e o
Banco BPI, S.A. com a parte restante. Este órgão aprovou, por unanimidade, o apoio a
conceder nos termos daquele protocolo.-------------------------------------------------------------4) Estação Central de Camionagem de Sever do Vouga – Acordo de Colaboração TécnicoFinanceiro: - A Direcção-Geral de Transportes Terrestres e Fluviais enviou a esta entidade
cópia do Acordo de Colaboração Técnico-Financeiro relativo à Estação Central de
Camionagem de Sever do Vouga. A Câmara tomou conhecimento e ratificou o referido
documento.----------------------------------------------------------------------------------------------5) Aquisição Amigável de Terreno: - 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:--------------------------------------------“Movimento de Terras na Estrada dos Angios”:---------------------------------------------------- de Teresa Pereira e Belarmino Pereira, residentes na freguesia de Sever do Vouga,
venda de uma parcela de terreno com 269m2 pelo valor de 1.345,00€ (mil, trezentos e
quarenta e cinco euros.------------------------------------------------------------------------------------ Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos desta reunião, de que
para se constar se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelos membros presentes
depois de lida por mim, Luís Figueiredo Martins, que também a redigi.------------------------

