--------------------------------------ACTA N.º 20/2005--------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e sete de Outubro de 2005. ---------------------------- No dia vinte e sete de Outubro do ano de dois mil e cinco, 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, para redacção da respectiva acta. ------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das catorze horas e trinta minutos,
tendo sido lida, aprovada e assinada a acta da reunião anterior, que o fora já, em
parte, assinada em minuta no final da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------- Apreciação de projectos de arquitectura de obras particulares e projectos de
especialidade (aprovados); ----------------------------------------------------------------- Isenção de Taxa; --------------------------------------------------------------------------- Obras – Recepções Provisórias; --------------------------------------------------------- Obras – Recepções Definitivas; ---------------------------------------------------------- Obras – Autos de Medição: --------------------------------------------------------------- Despachos – Delegação de poderes; ---------------------------------------------------- Outros Assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia---------------------------------- Foram anotadas as seguintes intervenções: --------------------------------------António Rocha – Dá conhecimento da existência de um candeeiro que não
funciona no novo ramal executado entre o Pombal e Mosqueiro, próximo da
serralharia do Senhor Francisco Martins.---------------------------------------------------------- O vereador Raul Duarte tomou nota para comunicar à E.D.P.------------------------- Ao ser abordados temas sobre condução de águas, aproveitou para referir
mais uma vez o problema do empossamento de água à porta da sua garagem,
devido à conduta ter um diâmetro muito reduzido e não realizar devidamente o
escoamento da água que se junta naquele local. Refere que deveria ser realizada
uma vala até à zona do lavadouro público e colocar-se uma conduta maior. ---------Elisabete Costa – Quando se deslocava para esta reunião reparou que os candeeiros
do ramal da Pensão para o lado de Rocas estavam ligados em pleno dia. -------------------- O vereador Raul Duarte comentou que deveriam estar a proceder à
substituição de lâmpadas ou reparação do ramal. ------------------------------------------------ A vereadora continuou perguntando pela promessa de reparação do caminho
do Calvário, em Rocas. ------------------------------------------------------------------------------ O mesmo vereador informou não ser possível realizar agora esse serviço
devido à chuva, mas na próxima semana, se tudo correr bem, vamos melhorar o
caminho através da sua pavimentação. ----------------------------------------------------Martins Pereira – Aborda o problema do cruzamento no Sobral, onde já
aconteceram acidentes mortais comentando que a solução desse cruzamento
poderia passar pela colocação de um ou dois sinais de proibição, ou seja, para
alteração do trânsito. --------------------------------------------------------------------------------- Foram equacionadas duas soluções alternativas, passando uma pela
diminuição da inclinação da curva em direcção a Paredes, e a segunda pela
utilização de um espelho no referido cruzamento, havendo dúvidas se poderá
funcionar devido à curva. ---------------------------------------------------------------------------- O Vereador Raul Duarte comprometeu-se em experimentar o espelho, para
sabermos se resolve o problema da entrada na E.N.328, direcção para a Vila onde
está a curva. ------------------------------------------------------------------------------------Juvenal Costa – Perguntou sobre as beneficiações em Silva Escura, na estrada de
ligação ao Alto da Serra, designadamente, até aos Angios, acrescentando que

deveria ser melhorado o piso, porque a chuva provoca muitas dificuldades na
circulação de veículos. ------------------------------------------------------------------------------- O vereador António Coutinho referiu que vão colocar tout-venant para
melhorar o piso. --------------------------------------------------------------------------------------- Na Senhorinha, próximo da estrada principal e cruzamento para a Escola,
existe uma caixa colectora com a grade danificada, sendo necessário substituí-la. –
Manuel Soares – No final das intervenções dirigiu-se aos vereadores dizendo, para
aqueles que saem um agradecimento especial pela colaboração prestada ao longo
destes quatro anos, sempre muito empenhada, nem sempre de acordo, mas
transmitindo de forma cordial as opiniões divergentes, em favor do Concelho. Ao
analisar este mandato, bem como, o trabalho desenvolvido neste órgão pelos
vereadores da oposição, refere que podemos considerar ter tido um balanço
positivo. A todos os vereadores que deixam de pertencer ao presente órgão, um
muito obrigado pelo trabalho desenvolvido nestes anos. -----------------------------------------------------------------------2º - Ordem do Dia-------------------------------------1)Licenciamento de Obras Particulares: Não foi apresentada nenhuma
informação técnica. ---------------------------------------------------------------------------- Isenção de Taxa: Atendendo ao previsto no nº2 e 4, do artigo 3º do Regulamento
de Taxas, publicado no Diário da República nº261, de 12/11/2002, foi deliberado
por unanimidade, isentar de Taxas o requerimento apresentado em 14 de Outubro
passado, do Vouga Sport Clube, para emissão de certidão. ----------------------------- Obras Públicas: ----------------------------------------------------------------------------1) Obras – Recepções Provisórias: - retirada
2) Recepções Definitivas: - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes autos
de recepção definitiva realizados após o decurso do prazo de garantia e efectuada a
vistoria nos termos do artigo 227º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
referente às seguintes empreitadas: ---------------------------------------------------------“Miradouros – Construção de miradouros na Macida, Feira Nova, Srª da Penha e
Serra de Santa Maria”, adjudicado à firma Construtora Paulista, Lda, por contrato
de 20 de Março de 2000; ----------------------------------------------------------2.1) “Caminho do Sequeiral Lourizela/Parada – Construção de Muros”,
adjudicada à firma Urbiplantec – Urbanização & Terraplanagens, Lda, por contrato
de 26/04/2000; --------------------------------------------------------------------------------2.2) “Rectificação da Rua de Fontelas de Cima e Fontelas de Baixo e de Paço em
direcção ao Rio – Muros de Suporte”, adjudicada à firma Urbiplantec –
Urbanização & Terraplanagens, Lda;. ----------------------------------------------------2.3) “Centro Cívico da Vila (Piolhosa) – 1ª Fase”, adjudicada à firma Urbiplantec
– Urbanização & Terraplanagens, Lda., por contrato de 07 de Dezembro de 2000; –
2.4) “Beneficiação do Bairro Social da Bela Vista – Arranjos Exteriores –
Caixilharias” adjudicado à Firma Caixigresso - Industrias Metalúrgica, Lda, por
contrato de 18 de Fevereiro de 2005; ------------------------------------------------------2.5) “Escolas Primárias – Reparação, Conservação e Segurança – Escola de
Cedrim”, adjudicada à Firma ASO – Construções, Lda, por contrato de 01 de
Outubro de 2004; -----------------------------------------------------------------------------2.6) “Arruamentos e Obras Complementares – Reparação e Conservação de
passeios e pequenos troços”, adjudicada à Firma ASO – Construções, Lda, por
contrato 02 de Dezembro de 2004; ---------------------------------------------------------2.7) “ Ampliação do Cemitério de Silva Escura”, adjudicada à Firma Construtora
Paulista, por contrato de 04 de Junho de 2006; ------------------------------------------2.8) “Rectificação e pavimentação da estrada de Cedrim a Penouços (E.N.328)”,
adjudicada à Firma Construtora Paulista, Lda, por contrato de 04 de Junho de 2003;

2.9) “E.M. 554-1 Rectificação dos Padrões à Entrada de Vila Fria”, adjudicada à
Firma Urbiplantec - Urbanização & Terraplanagens, Lda., por contrato de 13 de
Outubro de 2000; ----------------------------------------------------------------------------3) Obras – Autos de medição: Presentes e aprovados os seguintes auto de
medição de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras: -3.1) “Rectificação e pavimentação da estrada de Cedrim a Penouços (E.N.328)”: -- o Auto de Medição nº 16-B de trabalhos imprevistos, no valor de 25.801,90 €
(vinte e cinco mil, oitocentos e um euros e noventa cêntimos), acrescido do IVA; -3.2) “Rectificação e pavimentação do Caminho do Pombal ao Alto de Nogueira”: -- o Auto de Medição nº9 de trabalhos previstos, no valor de 37.869,98 € (trinta e
sete mil, oitocentos e sessenta e nove euros e noventa e oito cêntimos), acrescido
do IVa. -----------------------------------------------------------------------------------------3.3) “Rede Viária - Construção e conservação de pequenos troços - Estrada do
Espinheiro, Estrada do 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”: ---------------------------------------- o auto de medição nº 3 de trabalhos previstos, no valor de 10.037,65 € (dez mil,
trinta e sete euros e sessenta e cinco cêntimos), acrescido do Iva; ---------------------- o auto de medição nº4 de trabalhos previstos, no valor de 40.813,44 € (quarenta
mil, oitocentos e treze mil e quarenta e quatro cêntimos, acrescido do Iva; ----------3.4) “Estrada Municipal de Nespereira de Baixo” : --------------------------------------- o auto de medição nº 2 de trabalhos previstos, no valor de 9.464,40 € (nove mil,
quatrocentos e sessenta e quatro euros e quarenta e cêntimos, acrescido do Iva; ----- o auto de medição nº 3 de trabalhos previstos, no valor de 6.291,75 € (seis mil,
duzentos e noventa e um euros e setenta e cinco cêntimos, acrescido do Iva; -------- o auto de medição nº 4 de trabalhos previstos, no valor de 20.317,60 € (vinte mil,
trezentos e dezassete euros e sessenta cêntimos, acrescido do Iva; --------------------- o auto de medição nº 5 de trabalhos previstos, no valor de 18.730,80 € (dezoito
mil, setecentos e trinta euros e oitenta cêntimos), acrescido do Iva; ------------------3.5) “E.M.570 – Estrada de Sever à Botica – Rede de Esgotos, rectificação e
pavimentação”: -------------------------------------------------------------------------------- o auto de medição nº1 de trabalhos previstos, no valor de 13.908,65 € (treze mil,
novecentos e oito euros e sessenta e cinco cêntimos), acrescido do Iva; --------------3.6) “Construção do Jardim Infantil de Rocas”: ------------------------------------------- o auto de medição nº2 de trabalhos previstos, no valor de 29.002,97 € (vinte e
nove mil, dois euros e noventa e sete cêntimos), acrescido do Iva; --------------------- o auto de medição nº3 de trabalhos previstos, no valor de 21.967,50 € (vinte e um
mil, novecentos e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos), acrescido do Iva; ---3.7) “Construção de um edifício para a Biblioteca Municipal”: ------------------------- o auto de medição nº5 de trabalhos previstos, no valor de 8.565,50 € ( oito mil,
quinhentos e sessenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), acrescido do Iva; -------- o auto de medição nº6 de trabalhos previstos, no valor de 460,82 € (quatrocentos
e sessenta euros e oitenta e dois cêntimos), acrescido do Iva; -------------------------3.8) “Centro Cívico da Vila (Piolhosa) – 1ª Fase”: --------------------------------------- o auto de medição nº 51 de trabalhos previstos, no valor de 38.328,08 € ( trinta e
oito mil, trezentos e vinte e oito euros e oito cêntimos), acrescido do Iva; ------------ o auto de medição nº 52 de trabalhos previstos, no valor de 60.727,29 € ( sessenta
mil, setecentos e vinte e sete euros e vinte e nove cêntimos), acrescido do Iva; ------ o auto de medição nº 53 de trabalhos previstos, no valor de 44.636,31 € (quarenta
e quatro mil, seiscentos e trinta e seis euros e trinta e um cêntimos). ------------------

- o auto de medição nº 54 de trabalhos previstos, no valor de 36.438,61 € (trinta e
seis mil, quatrocentos e trinta e oito euros e sessenta e um cêntimos). ----------------3.9) “Escolas – Reparação, Conservação e Segurança – Escola de Cedrim”: --------- o auto de medição nº 7 de trabalhos previstos, no valor de 23.276,53 € (vinte e
três mil, duzentos e setenta e seis euros e cinquenta e três cêntimos ), acrescido do
Iva; ----------------------------------------------------------------------------------------------3.10) “Arruamentos e Obras Complementares – Reparação e Conservação –
Passeios e Pequenos Largos”: ---------------------------------------------------------------- o auto de medição nº 8-A de trabalhos a mais, no valor de 5.162,88 € (cinco mil,
cento e sessenta e dois euros e oitenta e oito cêntimos ), acrescido do Iva; ----------- o auto de medição nº 8 de trabalhos previstos, no valor de 12.121,60 € (doze mil,
cento e vinte e um euros e sessenta cêntimos ), acrescido do Iva; --------------------3.11) “Rectificação e pavimentação da estrada de Penouços (Cruzamento da
E.N.328-Cedrim- até à Escola das Hortas): ------------------------------------------------ o auto de medição nº 9 de trabalhos previstos, no valor de 10.009,98 € (dez mil,
nove euros e noventa e oito cêntimos), acrescido do Iva; -------------------------------3.12) “Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves”: --------------------------- o auto de medição nº 1 de trabalhos previstos, no valor de 6.571,30 € (seis mil,
quinhentos e setenta e um euros e trinta cêntimos), acrescido do Iva; ----------------3.13) “Limpeza de Caminhos e estradas Municipais”: ----------------------------------- o auto de medição nº 1 de trabalhos previstos, no valor de 5.390,00 € (cinco mil,
trezentos e noventa euros), acrescido do Iva; --------------------------------------------3.14) “Movimento de terras na Estrada dos Angios”: ------------------------------------ o auto de medição nº 1 de trabalhos previstos, no valor de 8.482,50 € (oito mil,
quatrocentos e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos), acrescido do Iva; --------3.15) “Beneficiação do Bairro Social da Bela Vista – Caixilharias”: ------------------ o auto de medição nº 3 de trabalhos previstos, no valor de 51.537,50 € (cinquenta
e um mil, quinhentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), acrescido do Iva; 3.16) “Rectificação da Estrada de Nogueira – Gândara – Paço”: ----------------------- o auto de medição nº 3 de trabalhos previstos, no valor de 11.534,28 € (onze mil,
quinhentos e trinta e quatro euros e vinte e oito cêntimos), acrescido do Iva; -------- o auto de medição nº 3-A de trabalhos a mais, no valor de 8.850,00 € (oito mil,
oitocentos e cinquenta euros), acrescido do Iva; ------------------------------------------ Despachos – Delegação de poderes: - Não foi apresentada qualquer informação.- Outros Assuntos: Não foi analisado qualquer assunto. ------------------------------______________________________________________
______________________________________________

