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------------------------------------------ACTA N.º 14/2013-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e quatro de julho de dois mil e treze.------------------------ 

---- No dia vinte e quatro de julho de dois mil e treze, na vila de Sever do Vouga, edifício 

dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a 

presença do funcionário Rui Fernando Fernandes Loureiro, Técnico Superior, para redação 

da respetiva acta.----------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Foram registadas as seguintes presenças:  António José Martins Coutinho, Vice-

Presidente;  Raul Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete Martins Henriques, João 

Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues 

Barbosa, Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Foi registada a falta justificada de Manuel Soares.--------------------------------------------- 

---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e cinco 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 maioria, com a abstenção de Raul Duarte.-- 

------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 

- Documentos de Anulação-------------------------------------------------------------------------- 

- Associação Mimos e Tratos – Pedido de Apoio------------------------------------------------- 

- Polis Litoral – Protocolo---------------------------------------------------------------------------- 

- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Licenciamento Industrial------------------------------------------------------------------------ 

2) Revisões de Preços------------------------------------------------------------------------------- 

3) Autos de Medição-------------------------------------------------------------------------------- 

4) Receções Provisórias----------------------------------------------------------------------------- 

5) BUMP – Apoio----------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 

Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 

Em, 19 de julho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações Orçamentais = 1.813.909,07€ (um  milhão, oitocentos e treze mil, novecentos e 

nove euros e sete cêntimos) e Operações não Orçamentais = 509.413,89€ (quinhentos e 

nove mil, quatrocentos e treze euros e oitenta e nove cêntimos).--------------------------------- 

Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 

Eixo Prioritário 2:  - A Câmara tomou conhecimento do Convite Público para apresentação 

de candidaturas através do RE SAU, integrado no Eixo Prioritário 2 “Valorização do 

Espaço Regional”, do Mais Centro.------------------------------------------------------------------- 

CPCJ – Agradecimento:  - A Câmara tomou conhecimento do agradecimento da Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens, relativamente à colaboração prestada no âmbito da 

atividade “Dia Livre na Linha 2013” que decorreu no passado dia 4 de julho.----------------- 

Fundos Disponíveis:  - Foram dados a conhecer ao órgão executivo os fundos disponíveis 

para o mês de julho de 2013. ------------------------------------------------------------------------- 

Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celestino Ferreira informou o executivo de que tinha ouvido algumas queixas sobre a 

altura das barras de segurança da pista ciclável e questionou os cruzamentos e as lombas 

no troço da pista do lado de Cedrim.  Mais alertou para umas árvores, em Cedrim, que 

estão muito junto de uns cabos elétricos, já tendo havido problemas no passado com falta 

de energia elétrica quando uma árvore caiu em cima dos cabos.--------------------------------- 

Sobre a pista ciclável, o vereador Raul Duarte informou que algumas barras de segurança 

estavam a ser retificados.  Relativamente às árvores em Cedrim, a vereadora Elisabete 

Henriques disse já ter conhecimento da situação.--------------------------------------------------- 

João Almeida solicitou informação sobre o montante pago pela Reclacambra pelo painel 

publicitário e, também, a conta corrente daquela empresa, no último ano.--------------------- 

Acácio Barbosa alertou para o facto da limpeza de valetas, por parte da Junta de Freguesia 

de Rocas do Vouga, não está a ser devidamente efetuada, dando como exemplo a estrada d 

Rocas ao Arestal.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
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Documentos de Anulação:  - Foi aprovada, por unanimidade, a anulação da guia receita 

emitida indevidamente, de acordo com o documento analisado pelo órgão executivo.-------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 

Associação Mimos e Tratos – Pedido de Apoio:  - Através de carta datada de 2 de julho 

corrente, a Associação Mimos e Tratos veio solicitar o apoio do Município, para a 

realização de uma caminhada para angariação de fundos.  A Câmara Municipal aprovou, 

por unanimidade, a oferta de 150 t-shirts.------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 

Polis Litoral – Protocolo:  - Foi ratificada, por unanimidade, a assinatura do protocolo 

entre o Município e o Polis Litoral Ria de Aveiro, relativamente à gestão do edifício da 

antiga estação de comboios de Paradela.------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 

Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Licenciamento Industrial:  - Foi analisado o requerimento apresentado por Firmino da 

Costa Oliveira, a solicitar a redução da taxa municipal referente ao licenciamento da 

atividade produtiva local.  Atendendo a que o pedido se encontra devidamente formulado e 

justificado e uma vez que se enquadra na alínea b), do n.º 2 do Regulamento e Tabela de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, foi aprovado, por unanimidade, autorizar a redução de 

75% relativamente à taxa prevista no artigo 25º pelo registo da empresa.----------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 

2) Revisões de Preços:  - A Câmara tomou conhecimento das revisões de preços relativas 

às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:---------------- 

aa))  ““PPiissttaa  CCiicclláávveell  ddaa  EEssttaaççããoo  ddee  PPaarraaddeellaa  aattéé  aaoo  lliimmiittee  ddoo  CCoonncceellhhoo  ((OOlliivveeiirraa  ddee  FFrraaddeess))””, 

conforme a décima primeira revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até 

julho de 2013, sujeitos a revisão.----------------------------------------------------------------- 

bb))  ““RReeffuunncciioonnaalliizzaaççããoo  ddoo  CCeennttrroo  ddaass  AArrtteess  ee  ddoo  EEssppeettááccuulloo””, conforme a primeira revisão, 

sem qualquer valor dos trabalhos realizados até junho de 2013, sujeitos a revisão.------- 

cc))  ““AArrrraannjjoo  UUrrbbaannííssttiiccoo  ddaa  EEnnttrraaddaa  ddaa  VViillaa””, conforme a primeira e segunda revisão, sem 

qualquer valor dos trabalhos realizados até julho de 2013, sujeitos a revisão.------------- 

dd))  ““PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddee  MMeeiiaa--EEnnccoossttaa””, conforme a primeira revisão, sem 

qualquer valor dos trabalhos realizados até maio de 2013, sujeitos a revisão.------------- 

ee))  ““PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  SSoobbrreeiirraall  ((EEssccoollaass))””, conforme a primeira revisão, sem 

qualquer valor dos trabalhos realizados até maio de 2013, sujeitos a revisão.------------- 

3) Autos de Medição:  - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de 

trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------- 

aa))  ““RReeffuunncciioonnaalliizzaaççããoo  ddoo  CCeennttrroo  ddaass  AArrtteess  ee  ddoo  EEssppeettááccuulloo””:------------------------------------ 

- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor 41.117,50€ (quarenta e um  mil, 

cento e dezassete euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.-------------------------- 

bb))  ““AArrrraannjjoo  UUrrbbaannííssttiiccoo  ddaa  EEnnttrraaddaa  ddaa  VViillaa””:------------------------------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 22.193,40€ (vinte e dois mil, 

cento e noventa e três euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA;---------------------- 

- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor 35.050,42€ (trinta e cinco mil, 

cinquenta euros e quarenta e dois cêntimos), acrescido do IVA.----------------------------- 

cc))  ““PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddee  MMeeiiaa--EEnnccoossttaa””:---------------------------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor 15.700,00€ (quinze mil e 

setecentos euros), acrescido do IVA.------------------------------------------------------------ 

dd))  ““PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  SSoobbrreeiirraall  ((EEssccoollaass))””:------------------------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor 9.818,00€ (nove mil, oitocentos 

e dezoito euros), acrescido do IVA.-------------------------------------------------------------- 

ee))  ““PPiissttaa  CCiicclláávveell  ddaa  EEssttaaççããoo  ddee  PPaarraaddeellaa  aattéé  aaoo  lliimmiittee  ddoo  CCoonncceellhhoo  ((OOlliivveeiirraa  ddee  FFrraaddeess))””:- 

- Auto de Medição n.º 11 de trabalho contratual no valor 53.650,40€ (cinquenta e três 

mil, seiscentos e cinquenta euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA.---------------- 
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Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 

4) Receções Provisórias:  - Foram recebidas provisoriamente as seguintes obras, conforme 

autos elaborados e assinados pelos respetivos responsáveis, nos termos do artigo 395º, do 

Código dos Contratos Públicos:----------------------------------------------------------------------- 

- ““PPiissttaa  CCiicclláávveell  ddaa  EEssttaaççããoo  ddee  PPaarraaddeellaa  aattéé  aaoo  lliimmiittee  ddoo  CCoonncceellhhoo  ((OOlliivveeiirraa  ddee  FFrraaddeess))””;; 

- ““PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  SSoobbrreeiirraall  ((EEssccoollaass))””;------------------------------------------------ 

- ““PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddee  MMeeiiaa--EEnnccoossttaa””.-------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 

5) BUMP – Apoio:  - Foi presente um ofício com data de 23 de julho corrente pela Banda 

União Musical Pessegueirense sobre o pedido extraordinário relacionado com o 

Intercâmbio Banda Lira Nossa Senhora da Estrela da Candelária, da Ilha de São Miguel, 

nos Açores, com os valores estimados dos encargos relacionados com transporte e 

alimentação das atividades que serão proporcionadas aos músicos.  A Câmara Municipal 

decidiu, por unanimidade, alterar a deliberação de 12 de junho de 2013, com vista ao apoio 

das atividades que serão desenvolvidas neste intercâmbio através do pagamento de um 

subsídio que não ultrapasse a estimativa apresentada.---------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídios para pedidos 

apresentados nos mesmos moldes por outras instituições.----------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 

---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 


