
--------------------------------------ACTA N.º 4/2006----------------------------------------
-------- Reunião ordinária do dia vinte e sete de Fevereiro de 2006. --------------------
-------- No dia vinte e sete de Fevereiro 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, António Martins Pereira, Dr. João
Miguel Tavares de Almeida, Alberto Henriques Gonçalves e Eng.º António Bispo
Rodrigues, Vereadores. -----------------------------------------------------------------------
--------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas, 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-----------------------------------
- Associações – Subsídios: -------------------------------------------------------------------
------ Vouga Sport Clube; -------------------------------------------------------------------
------ Centro Social de Apoio à Criança e ao jovem de Sever do Vouga; ----------
------ Associação Portuguesa dos Limitados da Voz; ----------------------------------
- Informação – Alteração da implantação da Unidade de Saúde de Rocas; ------
- Informação – Prorrogação de prazo – Empreitada “Limpeza de Caminhos e
Estradas Municipais”; -----------------------------------------------------------------------
- Relatórios finais de análise de propostas: ---------------------------------------------
------ Empreitada “ Rectificação da EM 569 – Ligação da EN 328 à Barragem
de Couto de Esteves/Ribeiradio (Projecto intermunicipal)”; ------------------------
------ Empreitada “Rede Viária – Construção de valetas”; --------------------------
- Auto de medição n.º 3-A – Empreitada “Ampliação e adaptação do Jardim
Infantil de Pessegueiro – Trabalhos a executar nas 3 salas da escola e pinturas
exteriores”; ------------------------------------------------------------------------------------
- Auto de medição n.º 6 – Empreitada “EM 570 – Estrada de Sever à Botica –
Rede de Esgotos, rectificação e pavimentação”; ---------------------------------------
- Auto n.º 7 – empreitada “Construção do Jardim Infantil de Rocas”; -----------
- Auto n.º 3 - Empreitada “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil das
Eiras – Escola do 1.º Ciclo”; ---------------------------------------------------------------
- Auto n.º 6 – Empreitada “Limpezas de caminhos e estradas municipais”; -----
- Auto n.º 3 – Empreitada “Abastecimento de água a Souto Chão”; --------------
- Auto n.º 18 – Trabalhos a mais – Empreitada “Captação, tratamento e
distribuição de água domiciliária – Substituição e manutenção da rede
actual”; -----------------------------------------------------------------------------------------
- Auto n.º 19 – Trabalhos a mais – Empreitada “Captação, tratamento e
distribuição de água domiciliária – Substituição e manutenção da rede
actual”; -----------------------------------------------------------------------------------------
- Informação – Revisão de preços – Empreitada “Rectificação da estrada da
Póvoa do Meio ao Sobreiral e ao largo da Vasilvouga”; -----------------------------



- Informação – Revisão de preços – Empreitada “ Rectificação e pavimentação
da estrada de Cedrim a Penouços (EN 328); --------------------------------------------
- Abertura de concurso – Ajuste directo – Empreitada “Jardim-de-infância de
Sever do Vouga – Abertura de portão”; -------------------------------------------------
- Abertura de concurso – Limitado sem publicação de anúncio – Empreitada
“Construção de arquivo, cantina e outros serviços – 2.ª fase – Acesso às
garagens”; -------------------------------------------------------------------------------------
- Auto de aquisição amigável – “Alargamento da rua junto à Capela de N.ª Sr.ª
do Rosário”; -----------------------------------------------------------------------------------
- Licenciamento de obras particulares; --------------------------------------------------
- Despachos; -----------------------------------------------------------------------------------
- Vertigem – Intercâmbio com Grupo Italiano; ----------------------------------------
- Critérios de funcionamento da FICAVOUGA; --------------------------------------
- Outros Assuntos: ---------------------------------------------------------------------------
1 – Auto de suspensão de trabalhos; ------------------------------------------------------
2 – Depósito de garantia – Direcção de Estradas - EN 328. --------------------------
-----------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia---------------------------
O presidente da Câmara Municipal interveio neste período para apresentar três
situações. ----------------------------------------------------------------------------------------
A primeira relacionada com um auto de recepção submetido à apreciação na última
reunião, da empreitada “E.M. 554-1 – Rectificação dos Padrões à entrada de Vila
Fria”, datado de 10/5/2004, sobre o qual houve receptividade na sua apreciação.
Disse ter tomado conhecimento que foi arquivado no processo existente nos
serviços técnicos pelo técnico responsável pela obra que não o entregou na
Secretaria para arquivo na pasta administrativa para ser levado à apreciação da
Câmara Municipal. Mas, como o processo dessa empreitada foi aberto por este
órgão, devem todos os procedimentos serem analisados e apreciados por este
órgão. --------------------------------------------------------------------------------------------
O director de departamento disse ter informado a Câmara que esse documento não
era para ser apreciado, mas somente para conhecimento. --------------------------------
O presidente da Câmara respondeu não concordar, submetendo o documento à
apreciação e votação por parte deste órgão. A Câmara aprovou-o, por maioria, com
os votos a favor dos membros do PS e a abstenção dos membros do PSD. -----------
A segunda situação prende-se com as publicações realizadas recentemente num
jornal local, afirmando que o seu conteúdo o magoou profundamente, quando se
fala que nas autarquias locais a corrupção atinge determinados níveis, parecendo
estar a insinuar-se que nesta autarquia existe corrupção. Sobre esse assunto, afirma
serem realizadas 300 a 400 inspecções de rotina pela IGF, IGAT e Tribunal de
Contas todos os anos e, segundo as informações tornadas públicas, apenas 0,0022%
das queixas apresentadas têm seguimento, enquanto que os demais casos são
arquivados por não possuírem qualquer fundamento. A Câmara de Sever é, como
as outras, fiscalizada e, até agora, nada foi encontrado que fundamente quaisquer
insinuações.-------------------------------------------------------------------------------------
O vereador João Almeida responde dizendo que o artigo não tinha esse sentido. ----
Tendo o presidente respondido: “Coloque-se no lugar de quem lê o artigo”. ---------
O vereador João Almeida comenta entender que deve haver uma reforma da
Administração Pública. -----------------------------------------------------------------------



A terceira questão prende-se com um assunto abordado durante a realização da
reunião da GAMA. Através do Eng.º Ribau Esteves, foi colocada a seguinte
situação para reflexão – os média através dos meios que lhes são colocados à
disposição criaram uma imagem negativa dos Municípios que não corresponde à
verdade. Através dessas notícias até parece que as autarquias locais são culpadas
pelo défice público. Contudo, pelos dados divulgados, as autarquias contribuem
apenas em 0,2 % no agravamento do défice público. Portanto, existe ainda uma
diferença muito grande entre esse valor e os 6 % constatados nesse indicador. ------
Assim, o presidente conclui, dizendo que a forma como exercemos o poder ou
como fazemos a oposição e a forma como intervimos é fundamental para a imagem
que passa para o exterior. É preciso bom senso no que se diz e escreve, porque é
por isso que os “opinion makers” têm do poder local uma imagem negativa. São
alguns autarcas que contribuem para essa imagem. ---------------------------------------
O vereador António Rodrigues abordou dois assuntos. ----------------------------------
O primeiro relacionado com a sinalização junto ao cruzeiro na entrada para o lugar
de Rocas, sobre as placas de sinalização de zona onde aparece com frequência gelo
na estrada. Disse que existe um sinal em cada extremidade, mas no sentido de
Sever para Rocas, o sinal está muito distante da zona onde aparece o gelo, e no
sentido inverso a placa encontra-se mesmo em cima da curva. Assim, solicita que
fosse colocada uma placa pequena em cada sinal com a sinalética de “Gelo”. -------
O segundo assunto, prende-se com o recreio da Escola do Calvário,
designadamente, na passagem entre a entrada e o alpendre, em terra batida e muito
irregular. Solicita a realização de um passeio para acertar o piso. ----------------------
O vereador António Coutinho, responde que não pode ser efectuado porque retira
uma grande parte da zona de recreio, normalmente utilizada pelas crianças para as
suas brincadeiras (ex.: jogar à bola). A solução passaria pela mudança da
localização do portão. -------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 2º - Período da Ordem do Dia --------------------------------
- Associações – Subsídios: -------------------------------------------------------------------
Vouga Sport Clube: - Presente e analisado um ofício remetido pela Associação
Vouga Sport Clube, solicitando o subsídio para liquidação das inscrições nas
Provas de Campeonato Nacional, integradas no evento da FICAVOUGA/2006. ----
Foi aprovada a atribuição de subsídio no valor de 2.500 € (dois mil e quinhentos
euros). -------------------------------------------------------------------------------------------
Centro Social de Apoio à Criança e ao jovem de Sever do Vouga: -
Seguidamente foi aprovada a atribuição de subsídio ao Centro Social de Apoio à
Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, no valor de 1.500 € (mil e quinhentos
euros). -------------------------------------------------------------------------------------------
Associação Portuguesa dos Limitados da Voz: - Presente e analisado um ofício
remetido pela Associação Portuguesa dos Limitados da Voz, solicitando a
atribuição de um subsídio de forma a ajudar na missão que eles levam a efeito. -----
Foi deliberado não aprovar qualquer subsídio, devido a dificuldades orçamentais. –
- Obras Públicas: -----------------------------------------------------------------------------
1) Alteração da Implantação: - Presente e analisada uma informação elaborada
pelos Serviços Técnicos, sobre uma nova implantação da Unidade de Saúde,
referente à empreitada “Instalação de serviços – Centro Social de Rocas (Unidade
de Saúde)”, empreiteiro Aso – Construções, Ldª. -----------------------------------------



Foi aprovada, por unanimidade, a alteração da implantação da Unidade de Saúde de
Rocas. -------------------------------------------------------------------------------------------
2) Prorrogação de prazo: - Foi apreciado o pedido efectuado pela sociedade
Construtora Paulista. Lda, sobre a prorrogação da empreitada “Limpeza de
Caminhos e Estradas Municipais”. ----------------------------------------------------------
Neste assunto, o vereador António Rodrigues refere que as limpezas deveriam ser
realizadas antes da chegada do Inverno, para não danificar o piso. ---------------------
O vereador João Almeida refere que, pelos fundamentos invocados pelo vereador
António Rodrigues, já deviam ter concretizado todos os trabalhos. Mas, estão
sempre a pedir prorrogações e a ganhar obras, parecendo que não têm estrutura
para realizar as empreitadas que ganham.---------------------------------------------------
Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade
com a informação técnica, deliberou a Câmara, por maioria, conceder a
prorrogação graciosa, da obra em curso, por mais noventa dias. ------------------------
Na votação foram registados os votos a favor dos membros do PS (quatro) e os
votos contra dos membros do PSD (três). --------------------------------------------------
3) Adjudicações definitivas: ----------------------------------------------------------------
- A Câmara tomou conhecimento, através dos “ Relatórios Finais de análise das
Propostas”, elaborado pela respectiva comissão, no dia 17 de Fevereiro de 2006,
tendo decidido adjudicar, por unanimidade, as seguintes empreitadas: ----------------
3.1) - “ Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de
Esteves/Ribeiradio (Projecto intermunicipal)”, à firma Construtora Paulista, Lda,
pelo valor de 654.230,01 Euros (seiscentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e
trinta euros e um cêntimo), mais IVA proposta com o preço mais baixo. -------------
3.2) - “ Rede Viária – Construção de valetas”, à firma Construtora Paulista, Lda,
pelo valor de 53.580,00 Euros (cinquenta e três mil e quinhentos e oitenta euros),
mais IVA - proposta com preço mais baixo.------------------------------------------------
Os serviços deverão promover os demais procedimentos até à consignação dos
trabalhos das duas empreitadas. -------------------------------------------------------------
4) Autos de medição: - Presentes e aprovados, por maioria, os seguintes autos de
medição de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras: ---
4.1) “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil de Pessegueiro – Trabalhos a
executar nas 3 salas da Escola e pinturas exteriores”: ------------------------------------
– o Auto de medição n.º 3-A de trabalhos imprevistos, aprovados em reunião de
14-11-2005, no valor de 4.996,91 € (quatro mil, novecentos e noventa e seis euros
e noventa e um cêntimo), acrescido do IVA; ----------------------------------------------
4.2) “E.M. 570 – Estrada de Sever à Botica – Rede de Esgotos, rectificação e
pavimentação”: ---------------------------------------------------------------------------------
- o Auto de medição n.º 6 de trabalhos previstos, no valor de 21.880,00 € (vinte e
um mil, oitocentos e oitenta euros), acrescido do IVA; ----------------------------------
4.3) “Construção do Jardim Infantil de Rocas”: -------------------------------------------
- o Auto de medição n.º 7 de trabalhos previstos, no valor de 3.037,40 € (três mil,
trinta e sete euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA; -----------------------------
4.4) “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil das Eiras – Escola do 1º Ciclo” : ---
- o Auto de medição n.º 3 de trabalhos previstos, no valor de 16.180,50 € (dezasseis
mil, cento e oitenta euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA; -------------------
4.5) “Limpezas de caminhos e estradas municipais”: ------------------------------------



- o Auto de medição n.º 6 de trabalhos previstos, no valor de 13.674,00 € (treze
mil, seiscentos e setenta e quatro euros), acrescido do IVA; ----------------------------
4.6) “ Abastecimento de água a Souto Chão” : --------------------------------------------
- o Auto de medição n.º 3 de trabalhos previstos, no valor de 19.468,25 €
(dezanove mil, quatrocentos e sessenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos),
acrescido do IVA; -----------------------------------------------------------------------------
4.7) “Captação, tratamento e distribuição de água domiciliária – substituição e
manutenção de rede actual”: -----------------------------------------------------------------
- o Auto de medição n.º 18 (trabalhos a mais), no valor de 5.145,00 € (cinco mil,
cento e quarenta e cinco euros), acrescido do IVA; ---------------------------------------
- o Auto de medição n.º 19 de trabalhos previstos, no valor de 23.705,12 € (vinte e
três mil, setecentos e cinco euros e doze cêntimos), acrescido do IVA; ---------------
Na votação dos autos de medição registaram-se quatro votos a favor e três
abstenções, dos vereadores João Almeida, António Rodrigues e Alberto Gonçalves.
5) Revisão de preços: ------------------------------------------------------------------------
5.1) Empreitada de “Rectificação da Estrada da Póvoa do Meio ao Sobreiral e ao
Largo da Vasilvouga”: - Foi apresentada a revisão de preços relativa à obra em
epígrafe, adjudicada à empresa Construtora da Corga, S.A., no montante de
17.550,59 € (Dezassete mil, quinhentos e cinquenta euros e cinquenta e nove
cêntimos), acrescido do IVA. Tendo o valor sido confirmado pelos serviços
técnicos, foi deliberado, por maioria, com a abstenção dos vereadores João
Almeida, António Rodrigues e Alberto Gonçalves, aprová-lo para pagamento, logo
que as disponibilidades o permitam. --------------------------------------------------------
5.2) Empreitada de Rectificação e pavimentação da estrada de Cedrim a Penouços
(E.N. 328)”: - Foi apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no
montante de 70.300,97 € (setenta mil, trezentos euros e noventa e sete cêntimos),
acrescido do IVA. Tendo o valor sido confirmado pelos serviços técnicos, foi
deliberado, por unanimidade, aprová-lo para pagamento, logo que as
disponibilidades o permitam. -----------------------------------------------------------------
6) Abertura de concurso: -------------------------------------------------------------------
6.1) Ajuste directo – Empreitada “Jardim-de-infância de Sever do Vouga –
Abertura de portão”: - De acordo com a informação apresentada pelos Serviços
Técnicos de Obras Públicas, foi aprovado, por unanimidade, abrir um concurso por
ajuste directo para “Jardim-de-infância de Sever do Vouga – Abertura de um
portão”. ------------------------------------------------------------------------------------------
6.2) Abertura de concurso – Limitado sem publicação de anúncio – Empreitada
“Construção de arquivo, cantina e outros serviços – 2.ª fase – Acesso às garagens”:
- De acordo com a informação apresentada pelos Serviços Técnicos de Obras
Públicas, foi aprovado, por unanimidade, abrir um concurso limitado sem
publicação de anúncio para “Construção de arquivo, cantina e outros serviços – 2.ª
fase – Acesso às garagens”. ------------------------------------------------------------------
7) Auto de aquisição amigável: Seguidamente procedeu-se à análise do
documento referente à negociação de terrenos pela “via do direito privado”
necessário para a execução da empreitada: -------------------------------------------------
“ Alargamento da rua junto à Capela de N.ª Sr.ª do Rosário”: --------------------------



- Fábrica da Igreja da Freguesia de Pessegueiro do Vouga, cedência de 23,9 m2 de
terreno, situado em Nogueira, freguesia de Pessegueiro do Vouga, gratuitamente,
mediante a realização dos trabalhos indicados no documento. --------------------------
O documento foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------
- Licenciamento 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) Pedido de isenção de taxas: ---------------------------------------------------------------
- Foi aprovado o pedido para isenção de taxas para emissão da licença de obras
para construção de um centro de noite e creche, requerido pela Fundação Bernardo
Barbosa de Quadros, em Quinta do Linheiro – Rocas do Vouga – Sever do Vouga,
correspondente ao processo n.º 144/03. -----------------------------------------------------
2) Projecto de arquitectura: -------------------------------------------------------------------
- Foi aprovado o projecto de arquitectura e a deliberação final referente à
construção de um muro de suporte de terras, requerido por METALPEDRO –
Indústria Metalúrgica, Lda, em Padrões – Zona Industrial – Sever do Vouga,
correspondente ao processo n.º 112/05, devendo o requerente cumprir com o
disposto na Informação Técnica n.º RL 0174/AVP/06. ----------------------------------
- Foi aprovado o projecto de arquitectura e a deliberação final referente à
construção de pavilhões destinados a comércio e reparação de veículos automóveis,
requerido por Auto Mecânica Gineto & Martins, Lda, em Sobral – Pessegueiro do
Vouga – Sever do Vouga, correspondente ao processo n.º 145/05, devendo o
requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF 0169/AVP/06. –
- Foi aprovado o projecto de arquitectura referente à reconstrução da Igreja de
Cedrim e muro de suporte bem como arranjo dos espaços exteriores, requerido por
Fábrica da Igreja Paroquial de Cedrim, em Cedrim – Sever do Vouga,
correspondente ao processo n.º 133/05, devendo o requerente cumprir com o
disposto na Informação Técnica n.º PA 0143/AVP/06. ----------------------------------
3) Indeferimento: ------------------------------------------------------------------------------
- Foi aprovada a intenção de indeferimento referente ao pedido de informação
prévia, efectuado por Habivouga – Construções, Lda, na Av. Comendador Augusto
Martins Pereira – Sever do Vouga, atendendo ao parecer desfavorável do EP nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, com nova redacção do Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho,
procedendo-se à notificação ao requerente para audiência escrita, nos termos do
C.P.A. -------------------------------------------------------------------------------------------
4) Pedido de licenciamento: ------------------------------------------------------------------
- Foi aprovado o pedido de licenciamento referente à construção de placas e
telheiro, requerido por Damásio Rodrigues, em Paradela do Vouga – Sever do
Vouga, correspondente ao processo n.º 019/05, devendo o requerente cumprir com
o disposto na Informação Técnica n.º DF 0141/AVP/06. --------------------------------
- Foi aprovado definitivamente o pedido de licenciamento referente à construção de
um anexo, requerido por Fernando Miguel Bastos Pereira, em Paçô – Sever do
Vouga, correspondente ao processo n.º 126/05, devendo o requerente cumprir com
o disposto na Informação Técnica n.º DF 0164/AVP/06. --------------------------------
5) Cancelamento do ónus de renúncia: -----------------------------------------------------



- Foi aprovado o cancelamento do ónus de renúncia, requerido por Fausto Macedo
da Silva, em Reguengo – Senhorinha – Sever do Vouga. --------------------------------
- Despachos: - Não foram apreciados quaisquer processos. -----------------------------
- Vertigem – Intercâmbio com Grupo Italiano: - Presente e analisado um
documento remetido pela Vertigem – Associação para promoção do património,
referente ao intercâmbio Portugal-Itália, no período de 10 a 17 de Abril. -------------
O Prof. Coutinho explicou as vantagens das actividades promovidas pela Vertigem
no concelho. ------------------------------------------------------------------------------------
A associação solicita o apoio do Município para o transporte do grupo Italiano,
entre o concelho e o aeroporto do Porto, a oferta de refeições na cantina da escola,
contribuindo esta entidade com uma oferta simbólica às funcionárias que vão
confeccionar e servir as refeições, bem como, a cedência do auditório no Centro
das Artes e do Espectáculo, para desenvolvimento das actividades programadas. A
Câmara decidiu, por unanimidade, prestar o apoio solicitado pela associação
Vertigem, porque se trata de um evento com interesse municipal. ---------------------
- Critérios de funcionamento da FICAVOUGA: - Seguidamente foi analisado o
documento que estabelece os critérios de funcionamento da Feira. --------------------
A Ficavouga é um certame anual, cuja responsabilidade é do Município de Sever
do Vouga e da SEMA (Associação Comercial) que delega na Comissão
Organizadora da Feira (COF), cujos critérios de funcionamento do certame foram
discutidos pelo órgão executivo, tendo sido anotadas algumas alterações ao
documento para melhoramento do seu clausulado. ---------------------------------------
O documento foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------
- Outros Assuntos: - Antes de serem apreciados os assuntos não incluídos na
ordem do dia, foi colocada a questão aos membros presentes se havia algum
impedimento na apreciação desses assuntos. Porque não houve qualquer objecção,
foram apreciados os seguintes documentos/assuntos: ------------------------------------
1 – Auto de suspensão de trabalhos: - Presente o auto de suspensão dos trabalhos
da obra de “Instalação de Serviços – Centro Social de Rocas (Unidade de Saúde)”,
datada de 12 de Janeiro de 2006, realizado na sequência do pedido de alteração da
localização para implantação e preparação do terreno onde será construído o
edifício. Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------
2 – Depósito de garantia – Direcção de Estradas - EN 328: - Presente um ofício
remetido pela Direcção de estradas de Aveiro, referente ao pedido de apresentação
naquela Direcção de Estradas um depósito de garantia ou em sua substituição uma
Garantia Bancária no valor de 9.400,00 €, como garantia da boa execução dos
trabalhos de reposição (EN 328 – abertura de valas longitudinais/ transversais). ----
Esse documento foi submetido para conhecimento e ratificação por parte da
Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------
-------- 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. --

______________________________________________

______________________________________________


