
Município de Sever do Vouga
Câmara Municipal

----------------------------------------------ACTA N.º 15/2006---------------------------------------------
-------- Reunião ordinária do dia catorze de Agosto de 2006. ------------------------------------------
-------- No dia catorze de Agosto 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 minutos, tendo sido lida a acta da
reunião anterior, que o fora já, em parte, assinada em minuta no final da mesma.------------------
A acta foi aprovada, por unanimidade, para ser assinada nos termos da legislação em vigor.-----
---------------------------------------------Ordem de Trabalhos-------------------------------------------
 Secretaria de Estado do Turismo – Comunicação;--------------------------------------------------
 Centro de Recrutamento de Viseu – Agradecimento;----------------------------------------------
 Aquisições Amigáveis de Terreno;--------------------------------------------------------------------
 Estrada do Pombal ao Alto de Nogueira – Expropriação:------------------------------------------
 “Rectificação da Estrada de Rocas ao Couto de Esteves” – Aquisição de Imóvel;-------------
 “Rede Viária – Beneficiação e Pavimentação de 4 Caminhos” – Intenção de Adjudicação;--
 “Rede Viária – Colocação de Tubo Armado ao p1 – 300 da E.M. 569 – Ermida” –

Adjudicação;---------------------------------------------------------------------------------------------
 “Bairro Social – Arranjo no Apartamento do Bloco 9 – 1º Esq.º” – Adjudicação;-------------
 “Rede Viária – Execução de Rotunda no Largo de Aldariz – E.M. 570”;-----------------------
 Auto de Recepção Provisória;--------------------------------------------------------------------------
 Auto de Recepção Definitiva;--------------------------------------------------------------------------
 Levantamento de Auto de Suspensão de Trabalhos;------------------------------------------------
 “Rectificação da Estrada de Nogueira – Gândara – Paçô” – Relatório da Empreitada;--------
 Autos de Medição;---------------------------------------------------------------------------------------
 Auto de Recepção Provisória;--------------------------------------------------------------------------
 Licenciamentos de Obras Particulares;---------------------------------------------------------------

1) Propriedade horizontal;------------------------------------------------------------------------------
2) Redução de Taxas;-----------------------------------------------------------------------------------
3) Projecto de Arquitectura;----------------------------------------------------------------------------
4) Projecto de Alterações – Telas Finais;-------------------------------------------------------------

 SIADAP – Orientações do Órgão Executivo;--------------------------------------------------------
 Guias de Receita (Facturas) – Anulação;-------------------------------------------------------------
 Associação Cultural e Social de Couto de Esteves – Sede;----------------------------------------
 Associação de Jovens da Freguesia de Talhadas – Torneio 24 Horas de Futebol;--------------
 Vouga Sport Clube – Ficavouga 2006;---------------------------------------------------------------
 Associação de Dornelas – Ficavouga 2006;----------------------------------------------------------
 Caso Social – Pedido de Apoio – Programa “Casa +”;---------------------------------------------
 Bairro da Bela Vista – Actualização das Rendas Sociais e Apoiadas;---------------------------
 Viagem Sénior 2006;------------------------------------------------------------------------------------
 Pedidos de Subsídio para Transporte Escolar;-------------------------------------------------------
 Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------------

1) Modernização Administrativa – Serviços Bancários;-----------------------------------------
2) Programa POC’s Florestais;-----------------------------------------------------------------------
3) “Parque da Capela Velha em Dornelas”;--------------------------------------------------------
4) Estação de Paradela;-------------------------------------------------------------------------------
5) Memorial dos Mártires da Liberdade – Litografias;-------------------------------------------
6) 6ª Modificação Orçamental/2006.----------------------------------------------------------------

------------------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia----------------------------------
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Seguidamente, o presidente da câmara perguntou se havia algum vereador que desejava intervir
no período antes da ordem do dia.--------------------------------------------------------------------------
António Rodrigues – Falou numa obra inacabada em Cedrim, junto ao ringue, onde falta um
gradeamento de protecção.----------------------------------------------------------------------------------
O presidente da Câmara informou que está a ser resolvida a execução desse trabalho.  Referiu
ter dado instruções ao técnico responsável pela empreitada.-------------------------------------------
João Almeida – Deu conhecimento que fora enviada uma notificação ao senhor Manuel
Tavares, residente no Arruamento Novo, proprietário do estabelecimento denominado “Chão
da Luísa”.  A referida notificação tinha como objectivo apresentar-se nos serviços de obras
particulares, para prestar declarações sobre uma ramada que pende sobre um carreiro no
Azibal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O vereador referiu que não fora o procedimento mais adequado e o particular sente-se
descontente.  Referiu, também, que os serviços deveriam verificar em primeiro lugar se a
ramada pendia sobre um caminho público ou um simples carreiro, e notificar depois o
particular, caso fosse necessário.---------------------------------------------------------------------------
O presidente da Câmara informou que, na sua opinião, e de acordo com as instruções dadas
para situações idênticas, os serviços devem, em primeiro lugar, verificar se a ramada estava
realmente sobre um caminho público, senão o procedimento é indevido e incorrecto e provocou
incómodos desnecessários ao particular.------------------------------------------------------------------
O vereador João Almeida entregou um protesto, nos termos do artigo 10º do Regimento.--------
Seguidamente, o presidente da Câmara informou a Câmara Municipal que na passada Sexta-
feira, pelas 17 horas, dia 11 de Agosto de 2006, foi accionado o Plano Operacional de
Emergência neste concelho, devido ao incêndio que começou a deflagrar em Cedrim e
estendeu-se às freguesias de Paradela do Vouga e Talhadas, bem como, no concelho de
Oliveira de Frades.--------------------------------------------------------------------------------------------
No combate deste incêndio estiveram em serviço cerca de duzentos bombeiros, referindo o
senhor presidente que foi necessário servir muitas refeições.  No entanto, acrescentou, vão
fazer uma compilação dos encargos que o Município suportou nessas refeições, bem como, nos
demais custos inerentes, tais como, em gasóleo e óleo para as viaturas.------------------------------
Como referiu o presidente da Câmara, esses encargos encontram-se devidamente autorizados,
sendo necessário, agora, proceder-se à sua cabimentação e registo, porque não era possível
efectuar-se antecipadamente como determina o POCAL.-----------------------------------------------
Informou, também, existir uma brigada de campanha a fazer vigilância à serra do Arestal e
serras envolventes.--------------------------------------------------------------------------------------------
Acrescentou estarem a fazer um estudo sobre a forma mais adequada de ser prestado o apoio
alimentar aos bombeiros, havendo duas hipóteses:  a primeira, partiria por manter-se o actual
procedimento de negociação com os estabelecimentos de restauração mais próximos do local
onde estão os bombeiros a combater os incêndios que deflagram;  a segunda hipótese, prende-
se com a constituição de uma cozinha móvel que prepararia as refeições no local, mas que
possui algumas desvantagens.-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------2º - Período da Ordem do Dia--------------------------------------
Secretaria de Estado do Turismo – Comunicação: - Presente um ofício do Gabinete do
Secretário de Estado do Turismo, informando o despacho de homologação referente à
candidatura PITER II (Minas do Braçal) foi considerado ultrapassado.  A Câmara tomou
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Centro de Recrutamento de Viseu – Agradecimento: - O Centro de Recrutamento de Viseu,
através do ofício n.º 2398 de 2006-07-27, veio agradecer a autorização da sua presença durante
a actuação da Orquestra Ligeira do Exército aquando da Ficavouga 2006.  A Câmara tomou
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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) “Movimento de Terras na Estrada dos Angios”:------------------------------------------------------
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- de José Maria Silva, residente no lugar de Fojo, freguesia de Silva Escura, venda de uma
parcela de terreno com 1032m2, pelo valor de 5.160,00€ (cinco mil, cento e sessenta
euros);-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- de Maria Silvina Pereira Silva Araújo, residente em Silva Escura, venda de uma parcela de
terreno com 687m2, pelo valor de 3.435,00€ (três mil, quatrocentos e trinta e cinco euros).-

b) “Rectificação da Estrada de Rocas ao Couto de Esteves”:-------------------------------------------
- de Armando Almeida Marques, residente no lugar de Souto Chão, freguesia de Rocas do

Vouga, venda de uma parcela de terreno com 30m2, pelo valor de 75,00€ (setenta e cinco
euros);-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- de Ermelinda Souza Ventura, residente no lugar de Amiais, freguesia de Couto de Esteves,
venda de uma parcela de terreno com 80m2, pelo valor de 200,00€ (duzentos euros);--------

- de Arminda Rodrigues Tavares, residente no lugar de Vila Seca, freguesia de Rocas do
Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno;-----------------------------------------------

- de António Coutinho Martins, residente no lugar de Irijó, freguesia de Rocas do Vouga,
cedência gratuita de uma parcela de terreno com 50m2;-------------------------------------------

- de Manuel Joaquim Tavares Machado, residente no lugar de Irijó, freguesia de Rocas do
Vouga, venda de uma parcela de terreno com 20m2, pelo valor de 100,00€ (cem euros).-----

Estrada do Pombal ao Alto de Nogueira – Expropriação: - Foi aprovado, por unanimidade,
indemnizar os expropriados Maria Eugénia Tavares Pereira e Carlos Alberto Henriques
Tavares em 13.000€ cada, conforme acordo estabelecido, para reconstrução integral da
garagem e construção de dois muros de suporte.---------------------------------------------------------
Rectificação da Estrada de Rocas ao Couto de Esteves – Aquisição de Imóvel: - Foi aprovado,
por unanimidade, adquirir um imóvel no lugar de Irijó, freguesia de Rocas, pelo valor de
37.500€ para alargamento da via e integração no domínio público no âmbito da empreitada de
Rectificação da Estrada de Rocas ao Couto de Esteves.-------------------------------------------------
“Rede Viária – Beneficiação e Pavimentação de 4 Caminhos” – Intenção de Adjudicação: - Na
presença do “Relatório de Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência
da reunião realizada no passado dia 1 de Agosto de 2006, para apreciação dos concorrentes, em
número de quatro, cujas propostas foram assim ordenadas:--------------------------------------------
- Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda..................................................122.905,45€
- Teotónio & Filhos, Lda........................................................................................165.000,00€
- Silva Brandão & Filhos, Lda................................................................................166.554,55€
- VAF – Vítor Almeida e Filhos, S.A. ...................................................................222.293,06€
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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Rede Viária – Colocação de Tubo Armado ao p1 – 300 da E.M. 569 – Ermida”: - Na
presença do “Relatório de Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência
da reunião realizada no passado dia um de Agosto de 2006, para apreciação dos concorrentes,
em número de três, cujas propostas foram assim ordenadas:-------------------------------------------
 Construtora Paulista, Lda.......................................................................................24.920,00€
 ASO – Construções, Lda........................................................................................31.283,00€
 Silva Brandão & Filhos, Lda..................................................................................44.715,00€
Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por unanimidade,
adjudicar esta obra à firma Construtora Paulista, Lda. pelo valor da sua proposta no montante
de 24.920,00€ (vinte e quatro mil, novecentos e vinte euros).------------------------------------------
“Bairro Social – Arranjo no Apartamento do Bloco 9 – 1º Esq.º”: - Na presença do “Relatório
de Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no
passado dia um de Agosto de 2006, para apreciação dos concorrentes, em número de seis, cujas
propostas foram assim ordenadas:--------------------------------------------------------------------------
 Habigranja – Construções e Obras Públicas, Lda....................................................4.262,00€
 Imoserra – Investimentos Imobiliários, Lda.............................................................4.980,50€
 Modesto & Matos, Lda.............................................................................................5.387,00€
 SCARP – Sociedade de Construção Civil António R. Parente, S.A........................5.787,50€
 Construções Sousa & Matos, Lda............................................................................6.673,10€
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 ASO – Construções, Lda........................................................................................10.575,60€
Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por unanimidade,
adjudicar esta obra à firma Habigranja – Construções e Obras Públicas, Lda. pelo valor da sua
proposta no montante de 4.262,00€ (quatro mil, duzentos e sessenta e dois euros).----------------
“Rede Viária – Execução de Rotunda no Largo de Aldariz – E.M. 570”: - Na presença do
“Relatório de Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião
realizada no passado dia um de Agosto de 2006, para apreciação dos concorrentes, em número
de três, cujas propostas foram assim ordenadas:---------------------------------------------------------
- ASO – Construções, Lda........................................................................................18.960,80€
 Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda...............................................23.500,00€
 Imoserra – Investimentos Imobiliários, Lda...........................................................27.454,29€
Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por unanimidade,
adjudicar esta obra à firma ASO – Construções, Lda. pelo valor da sua proposta no montante de
18.960,80€ (dezoito mil, novecentos e sessenta euros e oitenta cêntimos).--------------------------
Auto de Recepção Provisória: - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi também presente o
auto de recepção provisória da seguinte obra:------------------------------------------------------------
“Construção, Reparação de Muro de suporte existente na E.M. 554 - Angios”, adjudicado à
firma Construtora Paulista, Lda., uma vez que os trabalhos que constituíram a empreitada se
encontram concluídos.---------------------------------------------------------------------------------------
Auto de Recepção Definitiva: - Presente o auto de recepção definitiva da obra “Tribunal
Judicial de Sever do Vouga – Instalações Provisórias”, adjudicado à firma ASO – Construções,
Lda., uma vez que os trabalhos que constituíram a empreitada se encontram concluídos e
verificados, tendo sido deliberado, por unanimidade, aprovar essa recepção, seguindo-se os
trâmites legais subsequentes.--------------------------------------------------------------------------------
Levantamento de Auto de Suspensão de Trabalhos: - Foi aprovado, por unanimidade, o
Levantamento do Auto de Suspensão de Trabalhos referente à empreitada de “Movimento de
Terras nos Anjios”, adjudicada à firma Construtora Paulista, Lda., uma vez que se verificou a
cessação das causas que determinaram a suspensão de trabalhos da empreitada.-------------------
“Rectificação da Estrada de Nogueira – Gândara – Paçô” – Relatório da Empreitada: -
Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras Públicas informando da finalização
da obra indicada em epígrafe, assim como a existência de trabalhos a menos no valor de
7.616,23 (sete mil, seiscentos e dezasseis euros e vinte e três cêntimos), assim como trabalhos a
mais no valor de 42.905,86€ (quarenta e dois mil, novecentos e cinco euros e oitenta e seis
cêntimos) o que significa que o custo final da obra será de 338.471,08€ (trezentos e trinta e oito
mil, quatrocentos e setenta e um euros e oito cêntimos).------------------------------------------------
Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes auto de medição de trabalhos para
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------------
“Rectificação da Estrada de Nogueira – Gândara – Paçô”:---------------------------------------------
 Auto de Medição n.º 6B de trabalhos a mais, no valor de 639,95€ (seiscentos e trinta e

nove euros e noventa e cinco cêntimos), acrescido do IVA – aprovado por maioria, com
abstenção dos membros João Almeida, Alberto Gonçalves e António Rodrigues;-------------

 Auto de Medição n.º 7 de trabalhos executados, no valor de 74.825,00€ (setenta e quatro
mil, oitocentos e vinte e cinco euros), acrescido do IVA – aprovado por maioria, com
abstenção dos membros João Almeida, Alberto Gonçalves e António Rodrigues;-------------

 Auto de Medição n.º 8 (final) de trabalhos executados, no valor de 94.496,73€ (noventa e
quatro mil, quatrocentos e noventa e seis euros e setenta e três cêntimos), acrescido do IVA
– aprovado por maioria, com abstenção dos membros João Almeida, Alberto Gonçalves e
António Rodrigues.--------------------------------------------------------------------------------------

“Estrada de Couto a Loureizela - Beneficiação”:---------------------------------------------------------
 Auto de Medição n.º 10A de trabalhos a mais, no valor de 14.430,03€ (catorze mil,

quatrocentos e trinta euros e três cêntimos), acrescido do IVA – aprovado por maioria, com
abstenção dos membros João Almeida, Alberto Gonçalves e António Rodrigues.-------------

“Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves”:-------------------------------------------------
 Auto de Medição n.º 9 de trabalhos previstos, no valor de 21.280,00€ (vinte e um mil,

duzentos e oitenta euros), acrescido do IVA – aprovado por maioria, com abstenção dos
membros João Almeida, Alberto Gonçalves e António Rodrigues;------------------------------
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 Auto de Medição n.º 10 de trabalhos previstos, no valor de 26.966,62€ (vinte e seis mil,
novecentos e sessenta e seis euros e sessenta e dois cêntimos), acrescido do IVA –
aprovado por maioria, com abstenção dos membros João Almeida, Alberto Gonçalves e
António Rodrigues;--------------------------------------------------------------------------------------

 Auto de Medição n.º 11 de trabalhos previstos, no valor de 51.141,52€ (cinquenta e um
mil, cento e quarenta e um mil euros e cinquenta e dois cêntimos), acrescido do IVA –
aprovado por maioria, com abstenção dos membros João Almeida, Alberto Gonçalves e
António Rodrigues.--------------------------------------------------------------------------------------

“Arruamento do Cemitério (Caminho no Interior de Cedrim) – 1ª Fase”:----------------------------
 Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos, no valor de 22.422,00€ (vinte e dois mil,

quatrocentos e vinte e dois euros), acrescido do IVA – aprovado por unanimidade.-----------
“Movimentos de Terras na Estrada dos Angios”:--------------------------------------------------------
 Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos, no valor de 29.579,20€ (vinte e nove mil,

quinhentos e setenta e nove euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA – aprovado por
unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------

“Instalação de Serviços – Unidade de Saúde de Rocas – Movimento de Terras”:-------------------
 Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos, no valor de 6.400,00€ (seis mil e

quatrocentos euros), acrescido do IVA – aprovado por unanimidade.---------------------------
“Construção, Reparação de Muro de Suporte Existente e Estabilização do Talude ao km
33,100” e “Construção de Muro de Suporte Existente na E.M. 554 – Anjios”:----------------------
 Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos, no valor de 7.786,00€ (sete mil, setecentos e

oitenta e seis euros), acrescido do IVA – aprovado por unanimidade.---------------------------
“E.M. 570 – Estrada de Sever à Botica – Rede de Esgotos, Rectificação e Pavimentação”:-------
 Auto de Medição n.º 13 de trabalhos previstos, no valor de 32.950,00€ (trinta e dois mil,

novecentos e cinquenta euros), acrescido do IVA – aprovado por maioria, com abstenção
dos membros João Almeida, Alberto Gonçalves e António Rodrigues;-------------------------

 Auto de Medição n.º 14 de trabalhos previstos, no valor de 14.725,00€ (catorze mil,
setecentos e vinte e cinco euros), acrescido do IVA – aprovado por maioria, com abstenção
dos membros João Almeida, Alberto Gonçalves e António Rodrigues.-------------------------

“Construção de Escadaria em Silva Escura (Acesso à Igreja e Arranjos Exteriores)”:-------------
 Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos, no valor de 10.408,98€ (dez mil,

quatrocentos e oito euros e noventa e oito cêntimos), acrescido do IVA – aprovado por
maioria, com abstenção dos membros João Almeida, Alberto Gonçalves e António
Rodrigues.------------------------------------------------------------------------------------------------

“Jardim de Infância de Sever do Vouga – Colocação de um Portão”:---------------------------------
 Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos, no valor de 3.136,58€ (três mil, cento e trinta

e seis euros e cinquenta e oito cêntimos), acrescido do IVA – aprovado por unanimidade.--
“Construção de um Edifício para Biblioteca Municipal”:-----------------------------------------------
 Auto de Medição n.º 11 de trabalhos previstos, no valor de 1.550,32€ (mil, quinhentos e

cinquenta euros e trinta e dois cêntimos), acrescido do IVA – aprovado por maioria, com
abstenção dos membros João Almeida, Alberto Gonçalves e António Rodrigues.-------------

“Construção do Jardim Infantil de Rocas”:---------------------------------------------------------------
- Auto de Medição n.º 12 de trabalhos previstos, no valor de 6.939,36€ (seis mil, novecentos
e trinta e nove euros e trinta e seis cêntimos), acrescido do IVA – aprovado por maioria, com
abstenção dos membros João Almeida, Alberto Gonçalves e António Rodrigues.-------
Auto de Recepção Provisória: - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi presente o auto de
recepção provisória da seguinte obra:----------------------------------------------------------------------
“Rectificação da Estrada de Nogueira – Gândara – Paçô”, adjudicado à firma Construtora
Paulista, Lda., uma vez que os trabalhos que constituíram a empreitada se encontram
concluídos. Este auto de recepção provisória foi aprovado por unanimidade.-----------------------
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) Propriedade horizontal: - Foi aprovada a propriedade horizontal, requerida por Experimenta
- Imobiliária, Lda., no lugar de Padrões – Sever do Vouga, correspondente ao processo n.º
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074/06, devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º I
0665/AGS/06.-------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Redução de Taxas: - Foi aprovado o pedido de redução de taxas para construção de um
cabril no lugar de Escravilheiro, freguesia de Sever do Vouga, requerido por José Afonso Maia
Marques, no valor de 50%, nos termos do n.º 6, do artigo 41º do Regulamento Municipal de
urbanização, Edificação, Taxas e Compensações.-------------------------------------------------------
3) Projecto de Arquitectura: - Foi aprovado o projecto de arquitectura e a deliberação final
referente à construção de uma habitação unifamiliar, requerido por David Portela de Lima, no
lugar de Cavadinhas, Cruz do Peso, freguesia de Sever do Vouga, correspondente ao processo
n.º 43/06, devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF
671/AGS/06.---------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Projecto de Alterações – Telas Finais: - Foi aprovado o projecto de alterações (telas finais)
ao projecto inicial requerido por Experimenta – Imobiliária, Lda., nos termos da informação
técnica n.º DF 670/AGS/06 (Proc. n.º 74/06).------------------------------------------------------------
SIADAP – Orientações do Órgão Executivo: - Depois de prestados os esclarecimentos
necessários sobre a informação n.º 35/DAF/2006, designadamente sobre a necessidade da
Câmara Municipal indicar as orientações para poder-se elaborar o Plano de Actividades, nos
termos do Decreto Regulamentar n.º 6/2006, de 20 de Junho, decidiu o órgão executivo, por
unanimidade, delegar no presidente da Câmara Municipal a faculdade de indicar as referidas
orientações para a elaboração do Plano de Actividades, que servirá de base à implementação do
SIADAP nesta autarquia, no presente ano, como determina o mencionado diploma.---------------
Guias de Receita (Facturas) – Anulação: - Foi aprovada, por unanimidade, a anulação dos
seguintes documentos de receita:---------------------------------------------------------------------------
- Documento n.º 25 referente a vinhetas de Maio devolvidas;------------------------------------------
- Documento n.º 26 referente à transferência bancária de consumo de água do Banco BPI, S.A.
do mês de Fevereiro.-----------------------------------------------------------------------------------------
Associação Cultural e Social de Couto de Esteves – Sede: - Através do ofício de 13 de Abril
deste ano, o presidente da Associação Cultural e Social de Couto de Esteves dá conhecimento
que estão a proceder à recuperação e valorização da antiga “Casa da Câmara de Couto de
Esteves”, para instalação da “Casa da Cultura”.  Na mesma comunicação, aproveita para
agradecer o apoio da Câmara Municipal na execução da candidatura submetida e aprovada no
âmbito do programa “Agris – Acção 7.1”.  Também é solicitado o apoio da parte não
comparticipada. O projecto possui um investimento estimado de 40.000€, financiado com 75%
através do mencionado programa.  A componente não financiada é de 10.000€.  Posto isto, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, subsidiar a Associação Cultural e Social de
Couto de Esteves com 10.000€, a pagar de acordo com as disponibilidades financeiras do
município.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Associação de Jovens da Freguesia de Talhadas – Torneio 24 Horas de Futebol: - A Câmara
Municipal ratificou, por unanimidade, o apoio prestado à Associação de Jovens da Freguesia de
Talhadas, para a realização do “VI Torneio 24 Horas de Futebol da AJFT”, nos passados dias 4
e 5 de Agosto deste ano.-------------------------------------------------------------------------------------
Vouga Sport Clube – Ficavouga 2006: - Através da comunicação com data de 24 de Julho
último, o Vouga Sport Clube solicita um apoio suplementar devido aos encargos relacionados
com o “XXII Ralicross e VI Kart Cross – Rota da Luz”, provas inseridas no programa da
Ficavouga 2006.  Os encargos resultaram da re-homologação do circuito junto da Federação
Portuguesa de Automobilismo e Karting – FPAK, bem como, da presença da equipa dos
“Morangos com Açúcar”, constituída por doze elementos que animaram o evento e realizaram
filmagens para a série transmitida na TVI.  Para este grupo, o Vouga Sport Clube suportou
alguns encargos com a respectiva estada no concelho e alimentação.  Assim, decidiu este órgão
executivo, por unanimidade, apoiar com subsídio extraordinário de 500€, a pagar logo que seja
possível.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Associação de Dornelas – Ficavouga 2006: - A Associação Cultural e Desportiva de Dornelas,
organizadora da prova de atletismo “Trilho dos Mouros”, integrada na Ficavouga 2006, vem
solicitar um subsídio no valor de 2.500,00€ para suportar os encargos inerentes.  Foi aprovado,
por unanimidade, atribuir o referido subsídio.------------------------------------------------------------
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Caso Social – Pedido de Apoio – Programa “Casa +”: - Em relação ao caso social apresentado
na informação emitida pela Dr.ª Graciela Figueiredo, o vice-presidente, vereador António
Coutinho, informou o órgão executivo que o idoso internado nos serviços de Psiquiatria do
Hospital de Aveiro está a melhorar consideravelmente, podendo ser transferido, brevemente,
para a APCDI, devido à aceitação de integração demonstrada.  Contudo, se pretender voltar
para a sua habitação, situada na freguesia de Couto de Esteves, a Câmara Municipal, através
dos serviços próprios, terá que realizar algumas pequenas obras na residência para possuir as
condições mínimas de habitabilidade.  Assim, a Câmara Municipal decidiu aprovar, por
unanimidade, o apoio que será prestado ao senhor Manuel António Mendes, caso seja
necessária a intervenção na sua habitação.----------------------------------------------------------------
Bairro da Bela Vista – Actualização das Rendas Sociais e Apoiadas: - Foi apresentada uma
informação dos Serviços Sociais sobre o cálculo realizado para actualização das rendas
sociais e apoiadas, do Bairro da Bela Vista, efectuada nos termos da legislação em vigor
sobre essa matéria.  Este órgão aprovou, por unanimidade, os valores determinados para
cada renda a cobrar aos respectivos arrendatários.--------------------------------------------------
Viagem Sénior 2006: - Na informação de 4 de Agosto último, a Técnica Superior Dr.ª Graciela
Figueiredo informa qual a proposta para a VIII Viagem Convívio Sénior/2006 prevista para o
próximo dia 23 de Setembro, bem como, a comparticipação dos seniores e Juntas de Freguesia.
A viagem terá como destino a “Quinta da Malafaia”, em Esposende – “espaço de recreio e
diversão dirigido a todas as faixas etárias”.  Esta proposta resultou da reunião realizada com os
responsáveis das Juntas de Freguesia que defenderam, por unanimidade, este programa e
respectivos compromissos.  O vereador Alberto Gonçalves levantou algumas reservas sobre a
proposta, devido ao facto dos seniores terem que pagar 15,00€, podendo reduzir o número de
inscrições e desvirtuar o espírito e objectivo deste evento promovido pelo Município, todos os
anos.  No entanto, a proposta foi aprovada por unanimidade, ficando autorizados os encargos
que o Município suportará com esta iniciativa.-----------------------------------------------------------
Pedidos de Subsídio para Transporte Escolar: - Foram aprovados, por unanimidade, dois
pedidos de subsídio para transporte escolar para os alunos José Pedro Marques Jesus e Augusto
Tiago Silva e Cruz.-------------------------------------------------------------------------------------------
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------
1) Modernização Administrativa – Serviços Bancários: - Foi promovida a consulta a diversas
instituições de crédito para procurarmos saber qual a melhor proposta para implementação de
novos meios de pagamento alternativos, fiáveis e actuais, tais como:  o “Serviço de Débitos
Directos (SDD)”;  as “referências Multibanco” para se apor nas facturas do Município;  o
“TPA – Terminal de Pagamento Automático”, mais conhecido por terminal “Multibanco” para
a Tesouraria.  Depois de prestados os esclarecimentos sobre as propostas apresentadas, o tipo
de serviço e encargos inerentes, decidiu o órgão executivo, por unanimidade, subscrever
aqueles serviços na Caixa Geral de Depósitos, entidade que apresenta a proposta mais
vantajosa.  Foram, também, aprovados os encargos inerentes à subscrição e às transacções que
serão realizadas através dos três serviços acima indicados.---------------------------------------------
2) Programa POC’s Florestais: - A Câmara tomou conhecimento da candidatura apresentada
no Governo Civil de Aveiro, para recrutamento de trabalhadores no âmbito do programa
“POC’s Florestais”, cujo vereador já recebera a certeza da sua aprovação.  Nestes termos,
decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar os encargos inerentes (seguro e
subsídio de refeição) a suportar pela autarquia.----------------------------------------------------------
3) “Parque da Capela Velha em Dornelas”: - Na presença do “Relatório de Análise das
Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no passado dia
onze de Agosto de 2006, para apreciação do concorrente que apresentou o valor mais baixo:----
 Modesto & Matos, Lda...........................................................................................63.491,01€
Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por unanimidade,
adjudicar esta obra à firma Modesto & Matos, Lda. pelo valor da sua proposta no montante de
63.491,01€ (sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e um euros e um cêntimo).----------------
4) Estação de Paradela: - Aos membros deste órgão foi dada uma cópia do ofício n.º 881-A,
datado de 3 de Agosto último, remetido pela REFER – Rede Ferroviária Nacional, EP, em
resposta à questão colocada pelo executivo, sobre o edifício da “Estação de Paradela”.  O
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presidente da câmara prestou alguns esclarecimentos adicionais sobre este assunto.  A Câmara
Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------------------------------
5) Memorial dos Mártires da Liberdade – Litografias: - O presidente da câmara, como
aconteceu na última reunião, prestou alguns esclarecimentos sobre o projecto de Sejo Vieira,
bem como, das iniciativas realizadas e à sua decisão de proceder à venda de litografias
assinadas, para fazer face aos inúmeros encargos já suportados e a satisfazer na prossecução
deste projecto – “Memorial dos Mártires da Liberdade”, previsto para ser executado nos
terrenos a ceder pelos compartes dos baldios do Seixo, da freguesia de Talhadas.  O órgão
executivo decidiu, por unanimidade, adquirir cinquenta litografias assinadas a Sejo Vieira, para
oferta, pelo valor de 200,00€/unitário, e global de 10.000,00€ (dez mil euros).---------------------
6) 6ª Modificação Orçamental/2006: - 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-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 6ª Modificação Orçamental, que contém a 5ª
Alteração ao Orçamento de Despesa no valor de 147.120,00 € (cento e quarenta e sete mil,
cento e vinte euros), a 3ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimento no valor de
101.400,00€ (cento e um mil e quatrocentos euros) e a 2ª Alteração ao Plano de
Actividades no valor de 9.500€ (nove mil e quinhentos euros). A Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, esta modificação orçamental.-----------------------------------------
--------------------------------------Período Aberto ao Público-------------------------------------
Décio Gonçalves e mulher, residentes em Dornelas.  Abordaram dois assuntos:  um relacionado
com os pilares colocados na entrada da sua propriedade, e o segundo, sobre a localização do
contentor do lixo.---------------------------------------------------------------------------------------------
A Câmara Municipal comprometeu-se a verificar as duas situações no local e no final desta
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Manuel Pereira, residente em Cedrim.---------------------------------------------------------------
Informou que construiu uma casa há dois anos, e encontra-se ladeada de eucaliptos a penderem
sobre a casa, colocando em perigo quem a habita.-------------------------------------------------------
O presidente da Câmara prestou os esclarecimentos adequados aos procedimentos ou opções
que poderá desencadear o senhor José Manuel, para resolver a situação indicada.------------------
O senhor José Manuel também referiu haver no mesmo lugar um estaleiro, transformado em
depósito de sucata, onde crescem silvas e mato.---------------------------------------------------------
-------- 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.-----------------------------------------------


