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------------------------------------------ACTA N.º 17/2009-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia dez de Agosto de 2009.---------------------------------------------- 
---- No dia dez de Agosto do ano de dois mil e nove, na vila de Sever do Vouga, edifício 
dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo extraordinariamente, 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;  
Raul Alberto Conceição Duarte, António Martins Pereira, Dr. João Miguel Tavares de 
Almeida, Eng.º António Bispo Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro, Vereadores.------- 
---- Foi registada a falta justificada do membro Dr. António José Martins Coutinho.--------- 
---- A reunião foi declarada aberta às 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.---------- 
---- As actas das duas reuniões anteriores foram aprovadas por unanimidade.----------------- 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
 Recepções Definitivas------------------------------------------------------------------------------ 
 “Rede Viária – Abertura e Fecho de Valas para Electricidade” – Revisão de Preços----- 
 Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
 Arrendamento de Bares – Abertura de Concurso---------------------------------------------- 
 7ª Modificação Orçamental – Correcção-------------------------------------------------------- 
 14ª Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------- 
 Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Conselho Económico da Igreja de Talhadas – Corte de Estrada-------------------------- 
2) Centro Desportivo e Cultural de Paradela do Vouga – Aquisição de Viatura----------- 
3) Conselho Económico e Pastoral da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de 

Dornelas – Pedido de Subsídio----------------------------------------------------------------- 
4) Concerto em Montmagny---------------------------------------------------------------------- 
5) Horário de Funcionamento--------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 7 de Agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 984.751,15€ (novecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e 
cinquenta e um euros e quinze cêntimos) e Operações não Orçamentais = 470.301,37€ 
(quatrocentos e setenta mil, trezentos e um euros e trinta e sete cêntimos).--------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Neste período, o vereador João Almeida informou que, no sítio do Souto, lugar de 
Nespereira de Baixo, há uma pedra solta numa rampa e que apresenta algum perigo de 
desmoronamento.  Perguntou se não havia qualquer possibilidade desta entidade intervir?-- 
O presidente da Câmara informou que a pedra encontra-se situada num talude particular e 
o proprietário já tinha sido notificado para proceder à remoção do monólito.  Em relação à 
questão apresentada pelo vereador João Almeida, após ter tomado conhecimento que a 
pedra estava situada em propriedade particular, disse o senhor presidente que esta entidade 
só pode intervir de acordo com o que a lei permite, designadamente, em função dos 
pareceres proferidos pela jurista da autarquia.------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Recepções Definitivas:  - Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas:-------- 
 “Ampliação e Adaptação do Jardim de Infância da Senhorinha”;--------------------------- 
 “Pavimentação da Estrada de Cedrim a Paçô”.------------------------------------------------- 
 “Estacionamentos e Reparações de Passeios na Vila”;---------------------------------------- 
 “Beneficiação e Recuperação do Edifício dos Paços do Concelho”.------------------------ 
Foram aprovados os quatro documentos por unanimidade, devendo-se desencadear os 
demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de 
valores cativos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António 
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------- 
“Rede Viária – Abertura e Fecho de Valas para Electricidade” – Revisão de Preços:  - Foi 
apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no montante de 1.308,03€ 
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(mil, trezentos e oito euros e três 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, 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:--------------------------------------- 
““RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeffiicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall””:--------------------------- 
 Auto de Medição n.º 10 de trabalhos executados no valor de 27.529,23€ (vinte e sete 

mil, quinhentos e vinte e nove euros e vinte e três cêntimos), acrescido do IVA.--------- 
““CCoonnssttrruuççããoo  ddee  PPaarrqquueess  IInnffaannttiiss  ––  CCoonnssttrruuççããoo  ddee  ssuubb--bbaasseess””:------------------------------------ 
 Auto de Medição n.º 2 de trabalhos executados no valor de 23.270,00€ (vinte e três 

mil, duzentos e setenta euros), acrescido do IVA;--------------------------------------------- 
 Auto de Medição n.º 3 de trabalhos executados no valor de 16.212,00€ (dezasseis mil, 

duzentos e doze euros), acrescido do IVA.------------------------------------------------------ 
““AArrrruuaammeennttoo  ddaa  ZZoonnaa  IInndduussttrriiaall  ddee  IIrriijjóó  ––  IInnffrraaeessttrruuttuurraass  ––  11ªª  FFaassee””:--------------------------- 
 Auto de Medição n.º 6 de trabalhos previstos no valor de 24.367,30€ (vinte e quatro 

mil, trezentos e sessenta e sete euros e trinta cêntimos), acrescido do IVA.---------------- 
““RReeddee  VViiáárriiaa  ––  RReeppaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  AArreessttaall  ee  lluuggaarr  ddee  RRiioo  BBoomm””:---------------------- 
 Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos no valor de 50.204,89€ (cinquenta mil, 

duzentos e quatro euros e oitenta e nove cêntimos), acrescido do IVA.-------------------- 
““EEssttrraaddaa  ddee  SSiillvvaa  EEssccuurraa  aaoo  AAllttoo  ddaa  SSeerrrraa  ––  RReeccttiiffiiccaaççããoo  ––  22ªª  FFaassee””:---------------------------- 
 Auto de Medição n.º 12 de trabalhos previstos no valor de 20.187,37€ (vinte mil, cento 

e oitenta e sete euros e trinta e sete cêntimos), acrescido do IVA.--------------------------- 
““RRuuaa  ddaass  PPoovvooaass  ––  MMuurrooss,,  SSaanneeaammeennttoo,,  ÁÁgguuaass  ee  RReeppaavviimmeennttaaççããoo””:---------------------------- 
 Auto de Medição n.º 6 de trabalhos a mais no valor de 15.322,45€ (quinze mil, 

trezentos e vinte e dois euros e quarenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.----------- 
““AAllaarrggaammeennttoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddaa  DDeecciiddee  àà  SSeennhhoorraa  ddaa  SSaaúúddee,,  eemm  DDoorrnneellaass  ––  11ªª  FFaassee””:----------- 
 Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos no valor de 15.903,50€ (quinze mil, 

novecentos e três euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.-------------------------- 
Os autos de medição foram todos aprovados por unanimidade, à excepção do Auto de 
Medição n.º 6ª de trabalhos a mais da empreitada “Rua das Povoas – Muros, Saneamento, 
Águas e Repavimentação”, que foi aprovado por maioria, com as abstenções de João 
Almeida e António Rodrigues.------------------------------------------------------------------------- 
Arrendamento de Bares – Abertura de Concurso:  - No primeiro procedimento 
desencadeado para o “Arrendamento das Instalações dos Bares e Quiosque situados no 
Centro das Artes e do Espectáculo e Central de Camionagem”, os dois concorrentes que 
apresentaram proposta foram excluídos por falta de apresentação dos documentos exigidos 
no Caderno de Encargos.  Tendo sido já realizada a audiência prévia, foi aprovado, por 
unanimidade, abrir um novo concurso, com o júri do procedimento constituído por:--------- 
 Presidente:  António José Martins Coutinho;--------------------------------------------------- 
 Vogal:  Luís Figueiredo Martins;----------------------------------------------------------------- 
 Vogal:  Lídia Maria da Silva Martins.----------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António 
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------- 
7ª Modificação Orçamental – Correcção:  - Tendo-se verificado uma divergência na 
Modificação Orçamental n.º 7, designadamente, quanto ao equilíbrio entre reforços e 
aumentos, senão teria que ser realizada uma Revisão Orçamental, foi sugerido pelo 
responsável pelo serviço financeiro, que fosse efectuada uma correcção, através da 
anulação de 23.100,00€ (vinte e três mil e cem euros), no lugar de 18.100,00€ (dezoito mil 
e cem euros), na rubrica 04/02.02.06 – Educação/Locação de material de transporte.  A 
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta de correcção da 7ª Modificação 
Orçamental.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António 
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------- 
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-
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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 11ª 
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 215.400,00€ (duzentos e quinze mil e 
quatrocentos euros) e a 11ª Alteração ao Plano de Investimentos.  A Câmara Municipal 
aprovou, por maioria, esta modificação orçamental.------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida e José 
Ribeiro;  Abstenção – António Rodrigues.----------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Conselho Económico da Igreja de Talhadas – Corte de Estrada:  - Para realização da 
festa em honra de São Mamede, o Conselho Económico da Igreja de Talhadas vem 
solicitar a autorização para o corte da estrada entre o largo da Amoreira e a antiga sede da 
Junta de Freguesia de Talhadas, nos dias 16 e 17 de Agosto.  O órgão executivo aprovou o 
pedido por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António 
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------- 
2) Centro Desportivo e Cultural de Paradela do Vouga – Aquisição de Viatura:  - Foi 
presente uma carta do Centro Desportivo e Cultural de Paradela do Vouga a solicitar um 
subsídio para a compra de uma viatura de transporte de passageiros de nove lugares.  Foi 
aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 7.500,00€ (sete mil e 
quinhentos euros) para a referida aquisição.  Esta deliberação foi tomada no âmbito da 
decisão tomada, em tempos, sobre a atribuição de equipamento de transporte.---------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António 
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------- 
3) Conselho Económico e Pastoral da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Dornelas – 
Pedido de Subsídio:  - Foi presente e analisado um pedido de subsídio por parte do 
Conselho Económico e Pastoral da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Dornelas, 
para as obras que efectuaram com a remodelação de duas salas e as instalações sanitárias 
da Igreja Matriz, que totalizaram no valor de 30.000,00€ (trinta mil euros).  O órgão 
executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de 12.500,00€ 
(doze mil e quinhentos euros).------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António 
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------- 
4) Aquisição 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: ----------------------- 
“AAllaarrggaammeennttoo  ddoo  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddaa  CCaassccaattaa  ddaa  FFííllvveeddaa  ––  BBoouuççaass”: ---------------------------- 
 de Maria Adélia da Silva Pereira, residente no lugar das Bouças, freguesia de Silva 

Escura, venda de uma parcela de terreno com 3831m2, pelo valor de 5.700,00€ (cinco 
mil e setecentos euros).---------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António 
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------- 
5) Transportes Escolares – Emissão de Passe:  - Foi analisado o pedido apresentado por 
Jorge Miguel Vasconcelos Roxo para a emissão de um passe escolar para o ano lectivo de 
2009/2010, para o transporte de Pessegueiro à Escola Secundária Marques Castilho, em 
Águeda, uma vez que o curso profissional que está a frequentar não existe na Escola 
Secundária de Sever do Vouga.  O pedido foi aprovado por unanimidade.--------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea m), n.º 1, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António 
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------- 
3) Autos de Medição:  - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos 
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------- 
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““RRuuaa  ddaass  PPoovvooaass  ––  MMuurrooss,,  SSaanneeaammeennttoo,,  ÁÁgguuaass  ee  RReeppaavviimmeennttaaççããoo””:---------------------------- 
 Auto de Medição n.º 7 de trabalhos executados no valor de 65.869,79€ (sessenta e 

cinco mil, oitocentos e sessenta e nove euros e setenta e nove cêntimos), acrescido do 
IVA;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Auto de Medição n.º 8 de trabalhos executados no valor de 46.824,35€ (quarenta e seis 
mil, oitocentos e vinte e quatro euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.----- 

Votação:  A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António 
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------- 
4) Concerto em Montmagny:  - Foi autorizado, por unanimidade, suportar os encargos com 
a deslocação da Banda União Musical Pessegueirense a Montmagny, na França, para um 
concerto no início de Setembro, no âmbito da geminação entre os dois municípios.---------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António 
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------- 
5) Horário de Funcionamento:  - Foi presente um pedido apresentado por Paulo Jorge 
Martins Gonçalves, para alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento 
“Café Cachamay” até às 04:00 durante o mês de Agosto.  Depois de analisado o 
requerimento, foi deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido, atendendo ao facto do 
mesmo não estar devidamente fundamentado, de acordo com o n.º 1, do artigo 5º do 
Regulamento dos Horários e, também, pelo facto do estabelecimento não estar 
devidamente licenciado para o efeito.---------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António 
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------- 
António Martins – Pretendeu saber se havia alguma resposta para o pedido de reserva de 
um lugar na Rua do Comércio, junto à Farmácia, para impedir o estacionamento de 
veículos, excepto para cargas e descargas.----------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara informou o senhor António que, já tinham sido encomendados os 
sinais de trânsito, para a reserva de um lugar de cargas e descargas.----------------------------- 
---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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