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------------------------------------------ACTA N.º 09/2013-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia oito de maio de dois mil e treze.------------------------------------ 

---- No dia oito de maio de dois mil e treze, na vila de Sever do Vouga, edifício dos Paços 

do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a presença da 

funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, para redação da respetiva acta.----------------- 

---- Foram registadas as seguintes presenças:  Manuel da Silva Soares, Presidente;  

António José Martins Coutinho, Vice-Presidente;  Raul Alberto Conceição Duarte, Maria 

Elisabete Martins Henriques, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa 

Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.------------------------------------------------- 

---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e cinco minutos, tendo sido dispensada 

a leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos 

os membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.---------- 

---- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.------------------------------------ 

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

- Autorizações Prévias-------------------------------------------------------------------------------- 

- “Arruamento A e B da ZI dos Padrões” – Pagamento de Terreno---------------------------- 

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

1) Freguesia de Silva Escura – Escola da Remolha--------------------------------------------- 

2) Fundação Mão Amiga – Transporte----------------------------------------------------------- 

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

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

Em, 03 de maio, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações Orçamentais = 2.559.140,20€ (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, 

cento e quarenta euros e vinte cêntimos) e Operações não Orçamentais = 506.191,49€ 

(quinhentos e seis mil, cento e noventa e um euros e quarenta e nove cêntimos).-------------- 

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

A vereadora Elisabete Henriques interveio para dizer que tem indicação de que o troço em 

Sanfins de que Acácio Barbosa tinha falado na última reunião irá ser alcatroado pela Junta 

de Freguesia de Rocas do Vouga, pelo que não irá ser colocada a massa betuminosa, a não 

ser que essa requalificação demore muito a ser feita.----------------------------------------------- 

Acácio Barbosa fez uso da palavra para dizer que, o troço em frente à Associação Turma 

dos Melhores, tem uma parte de passagem de águas fluviais que ainda está em terra e que o 

acesso ao portão daquele edifício necessita de remendos.  Continuou, dizendo que está 

mais danificada a estrada do lugar da Ribeirada.---------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara informou que, o concurso de aluguer de máquinas, que ainda está 

a decorrer, será para tratar dessa estrada, entre outras coisas.------------------------------------- 

Relativamente à Zona Industrial de Irijó, Acácio Barbosa disse ser necessária a colocação 

de uma boca de incêndio, ou um ponto de água para servir de auxílio aos combates dos 

incêndios.  Alertou, também, para o facto de estar a ser despejado lixo, em grandes 

quantidades, nos terrenos entre os pavilhões daquela zona industrial, sugerindo a colocação 

de um cadeado para impedir que aconteça.---------------------------------------------------------- 

Foram tomadas notas da intervenção do vereador para averiguação e resolução.-------------- 

--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 

Autorizações Prévias:  - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de 

serviços adjudicadas, no mês de abril de 2013, ao abrigo do parecer prévio genérico 

aprovado na reunião de 13 de fevereiro de 2013.--------------------------------------------------- 

“Arruamento A e B da ZI dos Padrões” – Pagamento de Terreno:  - Foi presente uma 

informação dos serviços relacionada com a análise feita ao pedido de pagamento de um 

terreno cedido à Câmara Municipal para realização da empreitada “Arruamento A e B da 

Zona Industrial dos Padrões”.  Após a análise do documento, a Câmara Municipal 

aprovou, por maioria, o pagamento de 2.843,15€ (dois mil, oitocentos e quarenta e três 

euros e quinze cêntimos), valor que corresponde a 650m
2
, e aos quais foram deduzidos 

80m
2
, que já tinham sido pagos.----------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques e Manuel Soares:  

Abstenções:  João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa ------------------------------- 

Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
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1) Freguesia de Silva Escura – Escola da Remolha:  -  Através de carta datada de 4 de  

maio de 2013, a Junta de Freguesia de Silva Escura veio solicitar a cedência gratuita da 

sala do lado direito da antiga Escola da Remolha para servir de espaço de apoio para 

reuniões e realização de atividades.  Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou, por 

unanimidade, ceder a sala do lado direito da antiga Escola da Remolha à Junta de 

Freguesia de Silva Escura, através da realização de um Contrato de Comodato.--------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 6 do artigo 64º da Lei das 

Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------- 

2) Fundação Mão Amiga – Transporte:  - Na sequência da parceria estabelecida entre a 

Fundação Mão Amiga e a Universidade de Aveiro, no âmbito do projeto “Maneiras de 

Sever”, aquela Fundação veio solicitar o apoio do Município através da utilização gratuita 

do autocarro municipal, todas as quartas-feiras que esteja livre, para poder transportar as 

crianças que irão participar nos workshops daquele projeto.  Analisado o pedido, a Câmara 

Municipal autorizou, por unanimidade, a utilização gratuita do autocarro municipal para o 

fim pretendido.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das 

Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------- 

-------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------- 

Não houve qualquer participação.--------------------------------------------------------------------- 

---- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja acta em minuta 

foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido 

elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a 

redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 


