MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

ACTA N.º 1/2005
-------- Reunião ordinária do dia treze de Janeiro de 2005.--------------------------------------------------------- No dia treze de Janeiro do ano de dois mil e cinco, na vila de Sever do Vouga, edifício dos
Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo como habitualmente, com a presença do
funcionário Luís Figueiredo Martins, Licenciado, Director de Departamento, para redacção da
respectiva acta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes todos os membros deste órgão.--------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e trinta minutos, tendo sido lida,
aprovada e assinada a acta da reunião anterior, que o fora já, em parte, assinada em minuta no final
da mesma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos------------------------------------------------- Licenciamento de Obras Particulares----------------------------------------------------------------------1) Projectos de Arquitectura---------------------------------------------------------------------------------2) Alteração de Implantação---------------------------------------------------------------------------------3) Deliberações Finais----------------------------------------------------------------------------------------4) Indeferimento------------------------------------------------------------------------------------------------ Corso Carnavalesco-------------------------------------------------------------------------------------------- Obras Públicas:------------------------------------------------------------------------------------------------1) “Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de Esteves/Ribeiradio
(Projecto Intermunicipal)” – Abertura de Concurso-----------------------------2) Recepção Provisória---------------------------------------------------------------------------------------3) Autos de Medição-------------------------------------------------------------------------------------------- Empreitadas – Adjudicação:---------------------------------------------------------------------------------1) “Beneficiação do Bairro Social da Bela Vista e Arranjos Exteriores – Caixilharias”----------2) “Centro de Camionagem de Sever do Vouga” – Adjudicação--------------------------------------3) “Construção de um Edifício para Biblioteca Municipal” – Adjudicação-------------------------4) Empreitadas – Contas Finais-----------------------------------------------------------------------------5) Aquisições Amigáveis de Terreno------------------------------------------------------------------------- Autorização de Despesa – Pagamentos Periódicos------------------------------------------------------- Instituições e Colectividades – Apoios e Contribuições-------------------------------------------------1) Banda Filarmónica-----------------------------------------------------------------------------------------2) Comissão Permanente da Festa da Páscoa – Silva Escura------------------------------------------3) Associação de Pais da Freguesia de Cedrim – POC--------------------------------------------------4) Associação de Pais da Freguesia de Cedrim – Parque Infantil-------------------------------------5) Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga----------------------------------------6) Associação Remar Portuguesa---------------------------------------------------------------------------7) ANMP--------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Sever do Vouga--------------------------------------------9) Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga-------------------------------------------------------------10) Fundação Carlos Lopes----------------------------------------------------------------------------------- Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação – Taxas para 2005---------------------------- Escola da Ermida e do Folharido---------------------------------------------------------------------------- Atribuição de Medalhas às IPSS----------------------------------------------------------------------------- “Estrada Municipal de Vale de Água (E.N. 16) à E.M. 569 – Troço Ribeirada à Ermida”--------
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Protocolo com o Município de Oliveira de Frades-------------------------------------------------------Praça de Táxis de Paradela----------------------------------------------------------------------------------ADReDV – Permanência-------------------------------------------------------------------------------------Ordens de Pagamento 2004 – Anulação-------------------------------------------------------------------Guias de Receita – Anulação--------------------------------------------------------------------------------Zona Industrial de Irijó – Lote n.º 9------------------------------------------------------------------------Zona Industrial de Cedrim – Declaração------------------------------------------------------------------Gabinete Técnico Florestal – Acordo de Colaboração--------------------------------------------------POC – Limpezas-----------------------------------------------------------------------------------------------Relatório de Vistoria à Ponte dos Coucinhos em Rocas-------------------------------------------------Despachos------------------------------------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------------1) Logotipo de Sever do Vouga------------------------------------------------------------------------------2) “Fornecimento de Várias Placas de Madeira para Regimento de Engenharia n.º 3 de Espinho”
– Adjudicação--------------------------------------------------------------------------------------3) “Manutenção dos Jardins do Parque Urbano de Sever do Vouga” – Adjudicação--------------4) “Fornecimento de Equipamento Informático – Medida 9.1 dos Municípios, para
Apetrechamento das Escolas do Ensino Básico” – Adjudicação---------------------------------------5) “Rectificação da Estrada da Vinha Dónega ao Muro” – Revisão de Preços---------------------6) Fixação de Preço para o Livro “Heráldica de Sever do Vouga”-----------------------------------7) Abertura de Concurso para Fornecimento de Rega de Colagem-----------------------------------8) Abertura de Concurso para Fornecimento de Betuminoso a Frio----------------------------------9) Zona Industrial de Irijó – Pedido de Transmissão de Propriedade---------------------------------10) ACASA – Contribuição-----------------------------------------------------------------------------------11) AREARia – Comparticipação do Município----------------------------------------------------------12) SIGRia – Comparticipação do Município---------------------------------------------------------------------------------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia----------------------------------------------- O Presidente iniciou a reunião, perguntando aos vereadores se desejavam intervir neste
período. Foram anotadas as seguintes intervenções:--------------------------------------------------------António Rocha – Entre a igreja de Sever do Vouga e o Pombal, os trabalhadores do Município
estiveram a podar as árvores. Contudo, nalgumas zonas existem árvores cujos ramos pendem sobre a
estrada, onde um camião alto pode desviar-se e provocar um acidente.------------------------António Coutinho – Informou que pretendem cortar grande parte dessas árvores e proceder à
replantação de outras espécies, porque as existentes estão a danificar os passeios, levantando o piso.Eng.º Juvenal Costa – Aproveitou para solicitar a colocação de candeeiros no fundo da Senhorinha,
mais concretamente, junto ao parque de empresas (Matadouro), por onde circulam a pé muitos
trabalhadores num período nocturno.--------------------------------------------------------------Perguntou, também, sobre o prolongamento da rede no lugar do Fojo.----------------------------------Elisabete Costa – Informou que, na entrada de Vila Seca, existe uma árvore a tombar para a via
pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2º - Ordem do Dia--------------------------------------------------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) Projectos de Arquitectura: - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes projectos de
arquitectura:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- de António Martins Pereira, para construção de uma capela no lugar de Bouço, freguesia de
Pessegueiro do Vouga (Proc. n.º 130/04);---------------------------------------------------------------------- do Município de Sever do Vouga, para construção de uma escadaria de acesso à Igreja de Silva
Escura, em Silva Escura (Proc. n.º 164/04);-------------------------------------------------------------------- de Rosa Maria Bastos de Jesus, para construção de uma moradia unifamiliar (cave + R/C) no lugar
de Adaião – Pombal, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 004/05).-----------------------------Os requerentes devem dar cumprimento ao disposto nas respectivas informações técnicas.-----------2) Alteração de Implantação: - Foi aprovada, por unanimidade, a alteração da implantação da peça
de arquitectura, referente ao pedido efectuado por Belmiro Manuel Marques, no lugar de Felgueiras,
freguesia de Paradela do Vouga (Proc. n.º 197/00).-------------------------------------------3) Deliberações Finais: - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações finais:--- de José Alberto Matias Correia, para alteração do processo inicial n.º 69/0 (Proc. n.º 002/05);---- de José Augusto dos Santos Coelho, para demolição das preexistências e construção de uns anexos
para arrumos, no lugar do Rachado, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 154/04);-------- de Alexandrino Martins Correia, para construção de um anexo destinado a garagem e arrumos, no
lugar de Calvário, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 137/04);------------------------------------ de Manuel Joaquim Tavares Machado, para ampliação de uma moradia unifamiliar, no lugar de
Cabo da Devesa – Sanfins, freguesia de Rocas do Vouga (Proc. n.º 147/04);----------------------------- de Adriano Pereira da Silva, para construção de uma moradia unifamiliar e telheiro, no lugar de
Senhorinha, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 100/04);----------------------------------------------- de Gineto da Costa & Martins, Lda., para construção de muro de suporte de terras e alteração da
topografia de um terreno, no lugar de Sobral, freguesia de Pessegueiro do Vouga (Proc. n.º 005/05).-4) Indeferimento: - Foi aprovada a seguinte intenção de indeferimento:--------------------------------- de António Manuel Martins Silva, referente ao pedido de informação prévia (construção de uma
moradia unifamiliar), nos termos da informação técnica, nomeadamente alínea iii) e nos termos da
alínea a), do n.º 1, do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro. O requerente deverá
ser notificado para audiência escrita nos termos do C.P.A.----------------------------------------Corso Carnavalesco: - À semelhança de anos anteriores, foi deliberado, por unanimidade, contribuir
com o subsídio de 4,00€ por cada aluno do concelho que participe no corso carnavalesco de 2005.---Obras Públicas:----------------------------------------------------------------------------------------------------1) “Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de Esteves/Ribeiradio
(Projecto Intermunicipal)” – Abertura de Concurso: - Considerando que o processo desta obra está
previsto nas Grandes Opções do Plano para 2004, foi deliberado, por unanimidade, abrir um
concurso público, assim como aprovar o projecto, programa de concurso e caderno de encargos para
esta obra, a qual corresponde à designação dada pela DGAL no Contrato-Programa.---------2) Recepção Provisória: - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi também presente o auto de
recepção provisória da seguinte obra:--------------------------------------------------------------------------- “Saneamento no Caminho de Penouços/Escola das Hortas”, adjudicado à firma Construtora
Paulista, Lda., adjudicada em 08 de Julho de 2004, uma vez que os trabalhos que constituíram a
empreitada se encontram concluídos.---------------------------------------------------------------------------3) Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes auto de medição de trabalhos para
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:------------------------------------------------------“Escolas – Reparação, Conservação e Segurança – Escola de Cedrim”:--------------------------------- o Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos, no valor de 8.328,00€ (oito mil, trezentos e vinte e
oito euros), acrescido do IVA;-----------------------------------------------------------------------
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o Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos, no valor de 5.356,64€ (cinco mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA.-----------------------------“Saneamento no Caminho de Penouços/Escola das Hortas”:----------------------------------------------- o Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos, no valor de 6.517,50€ (seis mil, quinhentos e
dezassete euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.----------------------------------------------Empreitadas – Adjudicação:-------------------------------------------------------------------------------------1) “Beneficiação do Bairro Social da Bela Vista e Arranjos Exteriores – Caixilharias”: - Na
presença do “Relatório de Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da
reunião realizada no passado dia 10 de Janeiro de 2005, para apreciação do único concorrente, cuja
proposta apresenta o seguinte valor:---------------------------------------------------------------------- Caixigresso – Indústrias Metalúrgicas, Lda................................................................119.860,00€
Foi decidido, por unanimidade, aprovar a adjudicação desta obra à firma Caixigresso – Indústrias
Metalúrgicas, Lda. pelo valor da sua proposta no montante de 119.860,00€ (cento e dezanove mil,
oitocentos e sessenta euros).--------------------------------------------------------------------------------------2) “Centro de Camionagem de Sever do Vouga” - Adjudicação: - Presente o “Relatório Final de
Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no passado
dia 10 de Janeiro de 2005, para proceder à audiência prévia. Uma vez que não houve qualquer
reclamação das firmas relativamente ao relatório apresentado, ficou classificada em primeiro lugar a
seguinte empresa:------------------------------------------------------------------------------ Ladário – Sociedade de Construções, Lda................................................................1.049.952,61€
Com base nesta classificação, foi decidido, por unanimidade, aprovar a adjudicação desta obra à
firma Ladário – Sociedade de Construções, Lda. pelo valor da sua proposta no montante de
1.049.952,61€ (um milhão, quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois euros e sessenta e um
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------3) “Construção de um Edifício para Biblioteca Municipal” - Adjudicação: - Presente o “Relatório
Final de Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no
passado dia 10 de Janeiro de 2005, para proceder à audiência prévia. Uma vez que não houve
qualquer reclamação das firmas relativamente ao relatório apresentado, ficou classificada em
primeiro lugar a seguinte empresa:----------------------------------------------------------- Encobarra – Engenharia e Construção, S.A................................................................790.186,18€
Com base nesta classificação, foi decidido, por unanimidade, aprovar a adjudicação desta obra à
firma Encobarra – Engenharia e Construção, S.A. pelo valor da sua proposta no montante de
790.186,18€ (setecentos e noventa mil, cento e oitenta e seis euros e dezoito cêntimos).---------------4) Empreitadas – Contas Finais: - Seguidamente, foram apresentadas e analisadas as contas finais
das seguintes empreitadas:------------------------------------------------------------------------------ “Campo de Futebol dos Padrões – 2ª Fase”, já concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a
qual foi aprovada por unanimidade e que apresenta o valor de 403.889,97€ (quatrocentos e três
mil, oitocentos e oitenta e nove euros e noventa e sete cêntimos), para efeitos do inventário;-------- “Zona Industrial de Rocas (Papeira) – Infraestruturas – 1ª Fase”, já concluída, elaborada pelos
respectivos serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e que apresenta o valor de 9.687,83€
(nove mil, seiscentos e oitenta e sete euros e oitenta e três cêntimos), para efeitos do inventário;--- “Beneficiação e Recuperação do Edifício dos Paços do Concelho”, já concluída, elaborada pelos
respectivos serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e que apresenta o valor de 77.020,38€
(setenta e sete mil, vinte euros e trinta e oito cêntimos), para efeitos do inventário;-- “Ampliação e Adaptação do Jardim de Infância da Senhorinha”, já concluída, elaborada pelos
respectivos serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e que apresenta o valor de 137.615,81€
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(cento e trinta e sete mil, seiscentos e quinze euros e oitenta e um cêntimos), para efeitos do
inventário.------------------------------------------------------------------------------------------5) Aquisições Amigáveis de Terreno: - 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 consta, para
realização da seguinte empreitada:-----------------------------------------------------------------------------a) “Construção da Escola/Jardim de Infância de Couto de Esteves”:-------------------------------------- de José António Fernandes da Costa, residente na freguesia de Couto de Esteves, venda de duas
parcelas de terreno com 435m2 e 565m2 pelo valor de 4.350,00€ (quatro mil, trezentos e cinquenta
euros) e 5.650,00€ (cinco mil, seiscentos e cinquenta euros).------------------------------Autorização de Despesa – Pagamentos Periódicos: - Foram autorizados os pagamentos relacionados
com despesas de funcionamento, tais como, electricidade, telefones, avença, análises de água,
contratos de avença, serviços de transferência de dados (Internet) transferência de resíduos sólidos,
na maioria indicados na relação distribuída aos membros do órgão executivo, que vai ser arquivada
nos documentos desta reunião, dado aqui como reproduzida. A maioria desses pagamentos são de
periodicidade mensal, alguns debitados directamente na conta bancária do Município.-----------------Instituições e Colectividades – Apoios e Contribuições:----------------------------------------------------1) Banda Filarmónica: - Foi ratificado o despacho do senhor presidente referente à autorização do
encargo com o serviço fornecido aos membros da banda, aquando do Concerto de Natal realizado
pela Filarmónica Severense, no valor de 490,00€.-----------------------------------------------2) Comissão Permanente da Festa da Páscoa – Silva Escura: - Presente um pedido da Comissão
Permanente da Festa da Páscoa de Silva Escura para utilização da salamandra que está na Escola
Primária do Folharido. Foi aprovado, por unanimidade, ceder a referida salamandra para ser
utilizada na sede da Comissão, com a condição de ser devolvida no caso de deixarem de usar as
instalações.----------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Associação de Pais da Freguesia de Cedrim – POC: - A Associação de Pais da Freguesia de
Cedrim vem pedir um subsídio para suportar os encargos relacionados com seguro e subsídio de
refeição de um Programa Ocupacional (POC) para a Escola de Cedrim. Foi deliberado, por
unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 725,00€ (setecentos e vinte e cinco
euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Associação de Pais da Freguesia de Cedrim – Parque Infantil: - A Associação de Pais da
Freguesia de Cedrim pretende apresentar uma candidatura ao programa Leader + para construção
de um Parque Infantil. Uma vez que o referido programa não comparticipa a totalidade do valor do
investimento, solicitam um subsídio para suportar o restante, ou seja, 35%. Foi deliberado, por
unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, na condição da candidatura ser aprovada, a pagar de
acordo com as disponibilidades do Município e na proporção dos documentos de despesa
apresentados.--------------------------------------------------------------------------5) Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga: - Presente um ofício da Associação
Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga, solicitando a atribuição de 50.000,00€ para ajudar a
liquidar as dívidas contraídas com a construção do seu Pavilhão Gimnodesportivo. Foi aprovado,
por unanimidade, atribuir o referido subsídio e elaborar um Protocolo de Cooperação para o efeito.-6) Associação Remar Portuguesa: - Foi apreciado o pedido de subsídio, tendo sido deliberado, por
unanimidade, não comparticipar, conforme posição assumida por este órgão quanto aos vários
pedidos recebidos como este em apreço.------------------------------------------------------------------------
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7) ANMP: - Foi aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 500€ (quinhentos
euros), no âmbito da iniciativa tomada pela ANMP para angariar fundos para a Organização
Governamental a trabalhar no terreno na Ásia.---------------------------------------------------------------8) Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Sever do Vouga: - Presente um pedido de subsídio da
Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Sever do Vouga, tendo sido aprovado, por unanimidade,
atribuir 500€ para despesas de funcionamento.---------------------------------------------------------------9) Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga: - O presidente da Câmara procedeu à explicação do
pedido apresentado pela Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga, através da
petição exarada no ofício n.º 141/SD/FF/04, de 27 de Dezembro último, que se resume aos seguintes
factos:----------------------------------------------------------------------------------------------------a) A associação beneficia do estatuto de pessoa colectiva de utilidade pública, sem fins lucrativos,
beneficiando da isenção de impostos, nomeadamente, quanto à Contribuição Autárquica;-----------b) Quando realizaram a participação do prédio do Quartel dos Bombeiros Voluntários à matriz não
requereram a isenção nos termos do Código da Contribuição Autárquica, tendo sido liquidado o
imposto referente aos anos de 1993 a 1995, tendo a associação promovido o pedido de anulação;
c) Por deliberação de 2000-10-12, o órgão executivo decidiu solicitar ao Ministro das Finanças a
anulação dos processos instaurados à Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga, por
se tratar de uma colectividade apoiada por este Município e se tratar de uma instituição de
solidariedade social;-----------------------------------------------------------------------------------------------d) Agora, como é do conhecimento do executivo, encontra-se em curso um processo para realização
de obras de reabilitação do Quartel dos Bombeiros, sendo necessário liquidar a dívida existente para
que possam beneficiar dos apoios essenciais da administração central, para a concretização desse
projecto.------------------------------------------------------------------------------------Assim, foi proferido o seguinte entendimento:-----------------------------------------------------------------i) no caso de terem requerido, atempadamente, a isenção desse imposto, o Município não o
receberia;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ii) como não pode o órgão executivo e deliberativo proferir uma decisão para isentar esta situação ou
outra semelhante, cuja competência é exclusiva da Assembleia da República;----------------------iii) porque sabemos que aquela instituição não possui os meios para proceder ao pagamento dessa
dívida, necessitando em qualquer caso do apoio deste Município.-----------------------------------------Foi apresentada a seguinte proposta, no uso da competência conferida através da alínea b), do n.º 4,
do artigo 64º, da Lei das Autarquias Locais, cujo apoio será realizado nos seguintes termos:----1) A Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga, deverá proceder ao pagamento da
Contribuição Autárquica, acrescida dos Juros de Mora e Custas Judiciais do processo de execução
fiscal;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Através do comprovativo do pagamento referido no ponto anterior, o Município de Sever do Vouga
fará a restituição, como donativo, do valor correspondente à Contribuição Autárquica e Juros de
Mora (receitas municipais), deduzidos dos encargos e custos judiciais de cobrança descontados pelos
Serviços de Finanças.-----------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada.-------------------------------------------10) Fundação Carlos Lopes: - Este órgão decidiu não comparticipar com qualquer apoio, devido à
ausência de actividades de interesse municipal praticadas no nosso concelho, directamente, através
da referida fundação.------------------------------------------------------------------------------------Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação – Taxas para 2005: - Foi aprovada, por
unanimidade, a actualização das taxas a que se refere o artigo 60º do Regulamento Municipal de
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Urbanizações, Edificação, Taxas e Compensações em 2,5%, com efeitos a partir de 14 de Janeiro de
2005.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Escola da Ermida e do Folharido: - A Turnauga vem renovar o interesse demonstrado em adquirir
as escolas da Ermida e do Folharido para funcionarem como casas de apoio às suas actividades. Em
reunião de 11 de Novembro de 2004, foi deliberado informá-los de que devem apresentar uma
proposta concreta daquilo que pretendem, tendo sido informados, também de que a escola do
Folharido será, em princípio, para ser transformada em habitação social. Tendo em conta que a
comunicação deles não corresponde na íntegra ao pretendido por parte do Município, foi deliberado,
por unanimidade, comunicar à Turnauga que deve apresentar uma proposta em concreto das obras e
calendarização, destinada à recuperação da Escola da Ermida, sob pena do Município avançar com
outro projecto.------------------------------------------------------------------------Atribuição de Medalhas às IPSS: - O senhor presidente começou por referir que, embora não tenha
este órgão sugerido qualquer atribuição de medalhas, deveríamos reconhecer o trabalho desenvolvido
no concelho, durante muitos anos, pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social que, com
muito empenho e mérito, têm desenvolvido actividades exclusivamente direccionadas no apoio de
munícipes e famílias muito carenciados, apoiando-os nos diferentes níveis e com muitas dificuldades
como é nosso conhecimento. Como reconhecimento e forma de motivação, foi sugerido apresentar
uma proposta à Assembleia Municipal, para atribuição de medalha às seguintes instituições:----------- Santa Casa de Misericórdia de Sever do Vouga;------------------------------------------------------------- Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado;-------------------------------------------------------------- Centro Social Maria da Glória almeida Pinho;-------------------------------------------------------------- Fundação Bernardo Barbosa de Quadros.-------------------------------------------------------------------Embora tenha sido reconhecido o trabalho idêntico realização pelo Centro de Apoio à Criança e ao
Jovem de Sever do Vouga, numa vertente social, decidiu este órgão aguardar para uma próxima
oportunidade, a atribuição de uma medalha para esta entidade, cuja actividade social é mais recente.
Para realização dos textos relacionados com a fundamentação da proposta de atribuição, o senhor
presidente perguntou aos vereadores presentes se algum desejava redigir um ou mais textos. Foi
deliberado, por unanimidade, elaborar e redigir uma proposta para ser submetido à apreciação por
parte do órgão deliberativo.-------------------------------------------------------------------“Estrada Municipal de Vale de Água (E.N. 16) à E.M. 569 – Troço Ribeirada à Ermida”: - Em
presença do contrato-programa da DGAL para a obra da “Estrada Municipal de Vale de Água (E.N.
16) à E.M. 569 – Troço Ribeirada à Ermida”, foi aprovado, por unanimidade, abrir um concurso
público para execução da referida empreitada, bem como o caderno de encargos, programa de
concurso e projecto. Esta empreitada, no Plano Plurianual de Investimentos encontra-se identificada
sob o nome “Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de
Esteves/Ribeiradio (Projecto Intermunicipal)”, com a Classificação Funcional 09.01.01.08. A
designação indicada no contrato-programa foi atribuída pela DGAL, não vislumbrando este órgão a
necessidade na alteração do nome da empreitada, por se tratar do mesmo projecto.---------------------Protocolo com o Município de Oliveira de Frades: - A Câmara tomou conhecimento e aprovou o
protocolo celebrado entre este Município e o Município de Oliveira de Frades, referente à “Estrada
Intermunicipal de Vale de Água (E.N. 16) à E.M. 569 – Troço Ribeirada à Ermida”.------Praça de Táxis de Paradela: - A Junta de Freguesia de Paradela vem alertar o Município de que tem
recebido várias reclamações de utentes por não estar a funcionar a praça de táxi na estação. Foi
deliberado, por unanimidade, notificar a empresa exploradora de que deve comunicar ao Município o
que tem por conveniente sobre este assunto, uma vez que pode ser-lhe retirada a licença de táxi, nos
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termos do n.º 2, do artigo 29º do Regulamento Municipal do Transporte Público de Aluguer em
Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes em Táxi.-------ADReDV – Permanência: - A Câmara tomou conhecimento da permanência do Município na
ADReDV, justificando-se, uma vez que ainda decorrem projectos que dizem respeito a Sever do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordens de Pagamento 2004 – Anulação: - Uma vez que as ordens de pagamento processadas e não
pagas caducam em 31 de Dezembro de cada ano, conforme determina a alínea g) do ponto 2.3.4.2 do
POCAL, aprovado através do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, foram anulados os
seguintes documentos:-----------------------------------------------------------------------------O.P. n.º 2513 – Maria Helena de Pinho Correia Soares………………..………………………….10,35€
O.P. n.º 2514 – Maria Alice Ferreira de Bastos…………………..…………………………………..1,60€
O.P. n.º 2544 – Ana Filipa Matos Fernandes…………………………..………………...………….24,37€
O.P. n.º 1895 – Marco André Martins dos Santos…………………………………………………….9,35€
O.P. n.º 10 – João Carlos da Silva Fernandes………………………………….……………………..9,05€
O.P. n.º 6 – Maria Inês Almeida Portela……………………………………………………………..26,40€
O.P. n.º 7 – Maria Amélia da Silva Arede………………………...……………………………………5,33€
O.P. n.º 2828 – Maria Odete de Almeida Costa……………………………………………………..30,00€
O.P. n.º 1904 – Director de Departamento Geral…………………………………………….……250,00€
O.P. n.º 1401 – Associação Cultural e Social de Couto de Esteves………………………..….3.000,00€
Guias de Receita – Anulação: - Em Dezembro 2003, foi feito um levantamento das Guias de Receita
emitidas e não recebidas, tendo sido notificados os contribuintes devedores. Verificou-se que algumas
guias tinham sido emitidas em duplicado, e noutros casos, alguns dos requerentes já não pretendiam o
serviço que requereram ou já eram falecidos. Foi aprovado, por unanimidade, fazer a anulação das
seguintes guias de receita:--------------------------------------------------------------G.R. n.º 1780 – Factura de água n.º 4023938 com 10% agravamento…………………..…………7,20€
G.R. n.º 495 – Baixada de água………………………………………………………..……………..129,19€
G.R. n.º 1911 – Espaço na Ficavouga 2003………………………………………………………...178,50€
G.R. n.º 1916 – Espaço na Ficavouga 2003………………………………………………………..101,15€
G.R. n.º 1926 – Espaço na Ficavouga 2003………………………………………...………………178,50€
G.R. n.º 1189 – Baixada de água e taxas de ligação…………………………………..……………74,19€
G.R. n.º 485 – Baixada de água………………………………………………………………………129,19€
G.R. n.º 441 – Baixada de água………………………………………………………………………129,19€
G.R. n.º 919 – Baixada de água………………………………………………………………………129,19€
G.R. n.º 387 – Contra-ordenação………………………………………………………..…………….39,91€
G.R. n.º 276 – Licença de Publicidade………………………………………………………………….6,34€
Zona Industrial de Irijó – Lote n.º 9: - A sociedade Valter Gonçalves – Serralharia Civil e
Mecânica, Lda., através do ofício com data de 27 de Dezembro do ano passado, vem informar e
completar o pedido formulado em tempos, não decidido pelo órgão executivo, porque desejavam mais
esclarecimentos sobre a alteração pretendida (Reunião de 09 de Dezembro de 2004). Na citada
comunicação, a firma Valter Gonçalves, Lda. informa que a alteração pretendida encontra-se
relacionada com a actividade a desenvolver naquela unidade industrial, diferente da permitida no seu
pacto social, bem como, devido à candidatura e financiamento que poderá ser obtido pela sociedade
constituída pela firma Sirgofer – Construções Metálicas, Lda. Deste modo, a sociedade Valter
Gonçalves, Lda. vem solicitar que o Lote n.º 9, da Zona Industrial de Irijó, seja vendido à sociedade
Sirgofer – Construções Metálicas, Lda. Atendendo à informação prestada e não se vislumbrando
qualquer problema, decidiu o órgão executivo, por unanimidade, revogar a deliberação tomada na
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reunião do passado dia 26 de Junho de 2004, sobre a atribuição do Lote n.º 9, e aceitar a atribuição
desse mesmo lote à sociedade Sirgofer - Construções Metálicas, Lda., nos termos do pedido
apresentado e de acordo com as regras já estabelecidas por este órgão para a venda dos lotes naquela
unidade empresarial.----------------------------------------------------------------Zona Industrial de Cedrim – Declaração: - A Câmara ratificou a declaração emitida à sociedade
Lusocouro – Componentes para Calçado, Lda., sobre os lotes 16 e 17, da Zona Industrial de Cedrim,
cujo documento se dá aqui como reproduzido e vai ser arquivado na pasta dos documentos desta
deliberação.--------------------------------------------------------------------------------------------------Gabinete Técnico Florestal – Acordo de Colaboração: - Através do ofício 16074, a Agência para a
Prevenção de Incêndios Florestais remeteu o acordo de colaboração celebrado, destinado à criação
do Gabinete Técnico Florestal deste concelho de Sever do Vouga com a afectação de recursos
humanos da autarquia. Considerando não haver a possibilidade de afectarmos os técnicos existentes
para desenvolverem tarefas na execução desse projecto. Considerando existir um aumento
excepcional de trabalho que, conforme foi referido, não pode, ou não existem funcionários para serem
mobilizados para esse projecto. Considerando o facto de se integrar numa nova competência
cometida aos Municípios conforme consta na Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio, concretamente, através
das disposições a que se referem os pontos 4 e 5, do artigo 5º, desse diploma. Como se encontra
plenamente justificada a possibilidade da contratação de um técnico superior, em regime de termo
resolutivo certo, pelo prazo de um ano, com formação correspondente a Licenciatura em Engenharia
Florestal, e com o perfil indicado no Anexo I, do já mencionado ofício da Agência para a Prevenção
de Incêndios Florestais, o senhor Presidente ordenou que fosse aberto concurso para admissão do
respectivo técnico, com base no disposto na alínea h), do n.º 1, do artigo 9º, da Lei n.º 23/2004, de 22
de Junho. A Câmara tomou conhecimento e não se opôs.----------------------------------------------------POC – Limpezas: - Presente um ofício do Instituto do Emprego e Formação Profissional informando
que foi aprovado o Projecto Ocupacional para Desempregados sem Meios de Subsistência, com início
em 2004-12-01, terminando em 2005-05-31 para a utente Maria Otília Rodrigues. A Câmara tomou
conhecimento e autoriza os encargos inerentes.--------------------------Relatório de Vistoria à Ponte dos Coucinhos em Rocas: - No seguimento do alerta dado pela
vereadora Elisabete Costa em reunião de 09 de Dezembro de 2004, referente ao estado da ponte em
Coucinhos, freguesia de Rocas do Vouga, foi realizada uma vistoria ao local, pelos técnicos do
Município. A Câmara analisou o Relatório da Vistoria, o qual recomenda a reparação da guarda de
protecção, devendo ser feito um acompanhamento ao local pelo menos duas vezes por ano. A Câmara
tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------Despachos: - Presente a habitual resenha dos despachos proferidos pelo presidente da Câmara no
uso dos poderes delegados, ao longo da quinzena, relacionados com o licenciamento de obras, de
actividades diversas, registo e licença de motociclos, que a Câmara ratificou.--------------------------Outros Assuntos:---------------------------------------------------------------------------------------------------1) Logotipo de Sever do Vouga: - Foi apresentado e aprovado o logotipo de Sever do Vouga,
resultante de um concurso realizado nas escolas do concelho, para ser utilizado como identificação
desta entidade nos diferentes documentos, não substituindo o brasão, por se tratar do símbolo
heráldico oficialmente aprovado. Aquele símbolo é constituído por desenhos que simbolizam a água,
a natureza, o sol e o movimento, que poderá ser associado ao dinamismo patente nos Severenses e,
também, nos desportos radicais.----------------------------------------------------------------2) “Fornecimento de Várias Placas de Madeira para Regimento de Engenharia n.º 3 de Espinho” Adjudicação: - No seguimento daquilo que foi deliberado em reunião de 23 de Dezembro de 2004,
referente ao fornecimento de madeira para mobiliário para os militares do Regimento de Engenharia
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n.º 3 de Espinho, foram solicitadas propostas a duas firmas para “Fornecimento de Várias Placas de
Madeira para Regimento de Engenharia n.º 3 de Espinho”, nos termos da alínea c), do artigo 81º, do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho. As empresas apresentarem os seguintes valores:--------------Florêncio Dias Neto & Filhos, Lda…………………………………………………………..9.740,00€
- Manuel Alves Leal & Filhos, Lda………………………………….…………………………10.850,00€
Sendo que o critério de análise das propostas é do preço mais baixo, foi decidido, por unanimidade,
aprovar a adjudicação deste fornecimento à firma Florêncio Dias Neto & Filhos, Lda. pelo valor da
sua proposta no montante de 9.740,00€ (nove mil, setecentos e quarenta euros), acrescido do IVA.----3) “Manutenção dos Jardins do Parque Urbano de Sever do Vouga” - Adjudicação: - Foram
solicitadas propostas a três firmas para “Manutenção dos Jardins do Parque Urbano de Sever do
Vouga”, nos termos da alínea c), do artigo 81º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho. Apenas
duas empresas apresentarem proposta com os seguintes valores:--------------------------------- Arte Verde – Relvados e Jardins, Lda……………………………………………………...695,00€/mês
- Relvadesign – Jardins e Consultadoria, Lda……………………………………………...785,00€/mês
Sendo que o critério de análise das propostas é do preço mais baixo, foi decidido, por unanimidade,
aprovar a adjudicação deste serviço à firma Arte Verde – Relvados e Jardins, Lda, pelo valor da sua
proposta no montante de 695,00€/mês (seiscentos e noventa e cinco euros), acrescido do IVA.---------4) “Fornecimento de Equipamento Informático – Medida 9.1 dos Municípios, para Apetrechamento
das Escolas do Ensino Básico” – Adjudicação: - Presente o “Relatório Final de Análise das
Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no passado dia 03 de
Janeiro de 200, para proceder à audiência prévia. No decorrer da audiência prévia, apresentou
reclamação a empresa “Base2 – Informática e Telecomunicações, Lda.”, referente ao software e
impressora a adquirir. Depois de avaliada a reclamação, a Comissão decidiu, por unanimidade,
apresentar o resultado obtido após a apreciação das propostas em função dos critérios previamente
estabelecidos, ficando assim ordenadas:------------------------------- Base2 – Informática e Telecomunicações, Lda…………………………….……………….25.807,10€
- Sicaf – Sociedade de Informática, Assessoria e Formação, Lda… (alternativa)...........32.117,50€
- Beltrão e Coelho – Sistemas de Escritório, Lda………………………...………………….32.807,99€
- Sicaf – Sociedade de Informática, Assessoria e Formação, Lda………..……………….33.930,00€
Com base nesta classificação, foi decidido, por unanimidade, aprovar a adjudicação definitiva deste
fornecimento à firma Base2 – Informática e Telecomunicações, Lda. pelo valor da sua proposta no
montante de 25.807,10€ (vinte e cinco mil, oitocentos e sete euros e dez cêntimos), acrescido do IVA.-5) “Rectificação da Estrada da Vinha Dónega ao Muro” – Revisão de Preços: - Foi apresentada a
revisão de preços relativa à obra de “Rectificação da Estrada da Vinha Dónega ao Muro”, no
montante de 20.642,28€ (vinte mil, seiscentos e quarenta e dois euros e vinte e oito 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) Fixação de Preço para o Livro “Heráldica de Sever do Vouga”: - Foi aprovado, por
unanimidade, fixar o preço para o livro “Heráldica de Sever do Vouga” a 15,00€ para os
encadernados e 10,00€ para os brochados, com o desconto de 20%, quando se destina à revenda,
conforme consta no Regulamento de Taxas.-------------------------------------------------------------------7) Abertura de Concurso para Fornecimento de Rega de Colagem: - Atendendo ao facto da empresa
fornecedora não se encontrar a respeitar as regras sobre o fornecimento do produto destinado à
“rega de colagem”, foi aprovado, por unanimidade, rescindir o contrato presentemente em vigor com
a sociedade Construtora da Corga, S.A., e proceder a novo concurso por consulta prévia para escolha
de um novo fornecedor desse produto.----------------------------------
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8) Abertura de Concurso para Fornecimento de Betuminoso a Frio: - O fornecimento das massas
betuminosas a frio tem sido efectuado com uma dirimição plausível da qualidade do produto, que não
corresponde às características exigidas. Com base na informação apresentada e justificações
prestadas, decidiu este órgão, por unanimidade, rescindir o fornecimento com o actual fornecedor, e
com base nas regras estabelecidas no Regime Jurídico do Fornecimento de Bens e Serviços, proceder
a novo concurso por consulta prévia para o mesmo produto, com as características indicadas no
procedimento anterior.---------------------------------------------------------9) Zona Industrial de Irijó – Pedido de Transmissão de Propriedade: - A sociedade David C. Pinho
& Filho, Lda., através do requerimento apresentado com data de 12 de Janeiro de 2005, requer
autorização para promover a obtenção de financiamento para construção do vpavilhão nos lotes n.os
11 e 12 da Zona Industrial de Irijó, na sociedade Finibanco, S.A. Verificando-se que se encontra
justificado o pedido, foi deliberado por unanimidade autorizar o registo da hipoteca em nome da
instituição de crédito, desde que seja para servir exclusivamente para a obtenção dos meios
financeiros destinados à construção da unidade industrial.-----------------------------------------10) ACASA – Contribuição: - A ACASA vem comunicar que a contribuição, por parte desta
entidade, diminuiu de 8% para 7,5% sobre os vencimentos dos funcionários inscritos como sócios na
referida Associação.-------------------------------------------------------------------------------------------11) AREARia – Comparticipação do Município: - Presente um ofício da Associação de Municípios
da Ria, informando que a comparticipação devida a cada Município associado é de 353,53€
(trezentos e cinquenta e três euros e cinquenta e três cêntimos) referente à extinção da AREARia. A
Câmara tomou conhecimento e aprovou o seu pagamento.---------------------------------12) SIGRia – Comparticipação do Município: - Presente um ofício da Associação de Municípios da
Ria, informando que a comparticipação devida a cada Município associado é de 1.342,10€ (mil,
trezentos e quarenta e dois euros e dez cêntimos) referente à extinção da SIGRia. A Câmara tomou
conhecimento e aprovou o seu pagamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3º - Período Destinado ao Público:---------------------------------------------- Não se registaram participações.------------------------------------------------------------------------------ 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, Director de Departamento, que também a redigi.-------------------------------------------------------

