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------------------------------------------ACTA N.º 08/2012-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e seis de Abril de dois mil e doze.--------------------------- 
---- No dia vinte e seis de Abril de dois mil e doze, 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 redacção da respectiva acta, 
e de Luís Figueiredo Martins, Director de Departamento Administrativo e Financeiro, que 
prestou apoio no esclarecimento de alguns pontos.------------------------------------------------- 
---- 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 dez 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 maioria, com a abstenção dos vereadores 
João Almeida e Celestino Martins, por não terem estado presentes naquela reunião.--------- 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
- Venda de Terreno em Irijó------------------------------------------------------------------------ 
- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- Recepções Provisórias----------------------------------------------------------------------------- 
- Alteração do Sentido de Trânsito – Pessegueiro/Ermida (E.M. 569)------------------------ 
- EcoPolis – Rua do Comércio – Alteração do Local de Cargas e Descargas---------------- 
- APCDI – Campanha Pirilampo Mágico--------------------------------------------------------- 
- Utilizações Gratuitas do CAE--------------------------------------------------------------------- 
- Plano de Transportes Escolares – 2012/2013--------------------------------------------------- 
- Viking Kayak Clube – l6ª Descida Nocturna Rio Vouga 2012------------------------------- 
- Vouga Sport Clube – Cedência de Espaço------------------------------------------------------ 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Clube de Caça e Pesca de Rocas do Vouga e Couto de Esteves – Cedência da Escola 
EB1 de Sanfins----------------------------------------------------------------------------------- 

2) Cultideias – Acordo de Parceria--------------------------------------------------------------- 
3) Auto de Medição-------------------------------------------------------------------------------- 
4) Revisão de Preços------------------------------------------------------------------------------- 
5) Aquisição por via do Direito Privado--------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 20 de Abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 860.394,95€ (oitocentos e sessenta mil, trezentos e noventa e 
quatro euros e noventa e cinco cêntimos) e Operações não Orçamentais = 418.776,66€ 
(quatrocentos e dezoito mil, setecentos e setenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos).---- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Vereador – Justificação de Falta:  - A Câmara tomou conhecimento da justificação de falta, 
de 11 de Abril, do vereador João Almeida e considerou como justificada a falta.------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acácio Barbosa – Perguntou ao Presidente da Câmara, uma vez que faz parte do Conselho 
de Administração da Fundação Bernardo Barbosa de Quadros, se a creche daquela 
instituição iria fechar, pois tinha ouvido esse comentário, dizendo que, se for verdade, 
lamentava a perda de uma valência tão importante para a população das freguesia de Couto 
de Esteves e Rocas do Vouga.------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara disse que, neste momento, existem apenas oito crianças na creche 
e que, após algumas visitas feitas pela Segurança Social àquela instituição, a mesma 
entende que não poderá continuar a funcionar a não ser que a Fundação suporte os custos.  
O encerramento da creche ainda não está previsto, mas essa possibilidade ainda está a ser 
considerada.  O Presidente da Câmara disse que iria informar-se melhor e que traria este 
assunto a uma próxima reunião.----------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 



2/5 

Venda de Terreno em Irijó:  - Em requerimento datado de 19 de Agosto de 2011,  
apresentado através do filho Vítor Manuel Rodrigues Leitão, o senhor Albino Coutinho 
Leitão manifestou o seu interesse na aquisição de cinco metros quadrados de terreno, 
localizados em Irijó e pertencentes ao Município.  Foi consultado o proprietário confinante 
com o referido terreno e, também, a Junta de Freguesia de Rocas do Vouga.  Não tendo o 
confinante e a Junta de Freguesia manifestado oposição à venda do terreno, foi solicitada 
uma proposta ao requerente e o mesmo propôs o valor de 200,00€ (duzentos euros) para a 
sua aquisição.  Usando da competência que lhe é conferida através da alínea f), do n.º 1, do 
artigo 64º da Lei das Autarquias Locais, o órgão executivo aprovou a venda do terreno 
localizado em Irijó, com cinco metros quadrados, a Albino Coutinho Leitão pelo valor de 
200,00€ (duzentos euros), na condição de não ser construído um acesso do parque para a 
sua moradia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Autos de Medição:  - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de 
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------- 
aa))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  

CCoomméérrcciioo””:------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos no valor de 34.205,50€ (trinta e quatro 

mil, duzentos e cinco euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA;--------------------- 
- Auto de Medição n.º 4 de trabalhos previstos no valor de 12.663,90€ (doze mil, 

seiscentos e sessenta e três euros e noventa cêntimos), acrescido do IVA.----------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Recepções Provisórias:  - Foram recebidas provisoriamente, as obras indicadas em baixo, 
conforme autos elaborados e assinados pelos respectivos responsáveis, nos termos do 
artigo 395º, do Código dos Contratos Públicos:----------------------------------------------------- 
- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr__HHuummaanniizzaarr::    RReeaabbii ll ii ttaaççããoo  ee  AAddaappttaaççããoo  ddaa  

CCaassaa  ddoo  SSeerrrraallhheeiirroo  ppaarraa  IInnssttaallaaççããoo  ddee  UUmmaa  CCoozziinnhhaa  CCoommuunnii ttáárriiaa””;----------------------- 
- ““ IInnssttaallaaççããoo  ddooss  SSeerrvviiççooss  ––  CCoobbeerrttuurraa  ddoo  AArrmmaazzéémm  ddaa  CCââmmaarraa””;---------------------------- 
- ““ CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  EEBB11  ddee  RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  ––  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””.--------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Alteração do Sentido de Trânsito – Pessegueiro/Ermida (E.M. 569):  - Foi analisada a 
Informação Técnica elaborada pelos Serviços Técnicos de Obras Públicas referente à 
abertura de um novo troço da E.M. 569 entre Pessegueiro do Vouga e o lugar da Ermida, 
na sequência da construção da barragem da Ermida e subida do leito do Rio Vouga.  
Atendendo ao grande fluxo de trânsito que irá haver no futuro próximo, bem como, ao 
estrangulamento verificado junto ao estabelecimento de restauração situado na 
proximidade da Ponte do Abade, foi aprovado, por unanimidade, a colocação da 
sinalização indicada na planta, para ser instituído o sentido único do novo troço, na 
direcção Pessegueiro/Ermida.-------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da competência dada através do artigo 6º do 
Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro.-------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
EcoPolis – Rua do Comércio – Alteração do Local de Cargas e Descargas:  - Foi presente e 
analisada uma Informação Técnica elaborada pelos Serviços Técnicos de Obras Públicas 
referente à alteração do projecto da empreitada “EcoPolis – Sever do Vouga:  
Renegerar_Humanizar – Requalificação da Rua do Comércio”.  O projecto inicial prevê 
um lugar para cargas e descargas junto da praça de táxis.  No entanto, como isso obriga ao 
abate de uma árvore centenária, é sugerido criar dois lugares de cargas e descargas no lado 
oposto da rua para evitar o corte da referida árvore. ----------------------------------------------- 
Mais foi sugerido, pelo vereador Raul Duarte, a criação de mais um lugar de 
cargas/descargas em frente ao café “Tic Tac” ou o estabelecimento “Orange”. --------------- 
As alterações ao projeto foram aprovadas pelo órgão executivo, por unanimidade.----------- 
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Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
APCDI – Campanha Pirilampo Mágico:  - À semelhança de anos anteriores, a Associação 
pró Cidadão Deficiente Integrado veio solicitar autorização para a venda do pirilampo 
mágico e outros materiais relacionados com a campanha, no concelho de Sever do Vouga, 
de 5 a 27 de Maio de 2012.  Analisado o pedido, foi aprovado, por unanimidade, autorizar 
a referida venda no período pretendido.-------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 87/99, de 19 de 
Março.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Utilizações Gratuitas do CAE:  - Seguidamente, foram analisados dois pedidos de 
utilização gratuita do Centro das Artes e do Espectáculo, tendo as mesmas sido aprovadas 
por unanimidade:---------------------------------------------------------------------------------------- 
a) LLiioonnss  CClluubbee  ddee  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa, no próximo dia 13 de Maio, para uma colheita de 

sangue em parceria com o Instituto Português do Sangue;----------------------------------- 
b) MMaarriiaa  MMaannuueellaa  LLoouurreeii rroo, no próximo dia 5 de Maio, para a realização de um desfile de 

moda com o objectivo de angariar fundos para a Associação Mimos & Tratos.----------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 20º do Regulamento Municipal de 
Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do Espectáculo de Sever do 
Vouga.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Plano de Transportes Escolares – 2012/2013:  - Foi elaborada uma proposta de 
consolidação da reformulação gradual da rede de transportes escolares para o concelho 
iniciado no ano lectivo transacto, visando a continuação na unificação da gestão dos 
serviços prestados, através da redução do número de entidades parceiras com quem o 
Município celebrava protocolos para a realização dos transportes escolares.  Com esta 
reformulação, pretendeu-se não só reduzir a diversidade de prestadores de serviços como, 
também, optimizar estrategicamente os recursos de mobilidade instalados no concelho.  
Analisada a proposta, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, o Plano de Transportes 
Escolares para o ano lectivo 2012/2013.------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3, do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 
de Setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Viking Kayak Clube – l6ª Descida Nocturna Rio Vouga 2012:  - Através de carta datada de 
19 de Abril de 2012, o Viking Kayak Clube veio pedir apoio do Município para a 
realização da 16ª Descida Nocturna do Rio Vouga, a ter lugar nos próximos dias 7 de 8 de 
Julho.  Do apoio solicitado, foi aprovado, por unanimidade, o seguinte:------------------------ 
- Utilização do Pavilhão do Agrupamento de Escolas pernoita dos participantes;---------- 
- Isenção das taxas relativamente ao licenciamento com o churrasco e animação 

nocturna no Centro Cívico da Vila;-------------------------------------------------------------- 
- Utilização gratuita dos autocarros municipais para transporte dos participantes.---------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2, do artigo 8º do Regulamento e 
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Vouga Sport Clube – Cedência de Espaço:  - Foi analisada uma informação interna a expor 
a necessidade que o Vouga Sport Clube têm em ocupar um espaço para colocar os seus 
pertences, uma vez que o local que ocupava deixou de estar disponível.  A Câmara 
aprovou, por unanimidade, a cedência gratuita, por tempo indeterminado, de uma das salas 
pequenas no Centro Coordenador de Transportes, através da celebração de um contrato de 
comodato gratuito.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Clube de Caça e Pesca de Rocas do Vouga e Couto de Esteves – Cedência da Escola 
EB1 de Sanfins:  - O Clube de Caça e Pesca de Rocas do Vouga e Couto de Esteves veio 
solicitar a cedência gratuita da antiga Escola Básica de Sanfins para servir de sede.  
Analisado o pedido, foi aprovado, por unanimidade, aprovar a cedência daquelas 
instalações, através da celebração de um contrato de comodato gratuito.-----------------------  
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.---------------------------------------------- 
2) Cultideias – Acordo de Parceria:  - Foi presente e analisado o Acordo de Parceria a 
celebrar entre a Cultideias – Gestão, Consultoria, Avaliação e Formação para o 
Desenvolvimento, Lda. e o Município.  O acordo tem como objectivo a criação de um pólo 
de formação da Cultideias no concelho de Sever do Vouga, promovendo a formação e 
qualificação dos profissionais do sector cultural e criativo.  O órgão executivo aprovou, por 
unanimidade, a celebração do “Acordo de Parceria” com a Cultideias, Lda, nos termos do 
documento apresentado e que vai ser arquivado com os demais no processo desta reunião.- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
3) Auto de Medição:  - Foi presente e aprovado o seguinte auto de medição de trabalhos 
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------- 
aa))  ““ RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””:------------------------ 
- Auto de Medição n.º 26 de trabalhos contratuais no valor de 13.534,50€ (treze mil, 

quinhentos e trinta e quatro euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.-------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
4) Revisão de Preços:  - Foi apresentada a revisão de preços relativa à seguinte obra, tendo 
o valor sido confirmado pelos serviços técnicos:---------------------------------------------------- 
-   ““ RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall””, conforme a nona 

revisão, no valor de 532,70€ (quinhentos e trinta e dois euros e setenta cêntimos).------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
5) Aquisição por via do Direito Privado:  - Para a realização da empreitada “Centro Escolar 
de Couto de Esteves” foram encetadas várias diligências, nos termos do n.º 1 do art.º 11º 
do Código de Expropriações, aprovado através da Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, no 
sentido de ser adquirida uma parcela de terreno com a área de 456,52 metros quadrados, a 
desanexar do prédio inscrito na respetiva matriz predial rústica com o artigo número 9047 
e com o valor tributável de 2,79€ e descrito na Conservatória do Registo Predial de Sever 
do Vouga com o número 4302, confrontando do norte com Adelino Coutinho Soares e 
outros, do sul com Manuel Martins Gaspar, do nascente com Maria Madalena Serejo Silva 
e do poente com o Município de Sever do Vouga, pertence a Maria Madalena Serejo Silva, 
natural de Couto de Esteves e residente no lugar de Couto de Baixo, da freguesia de Couto 
de Esteves e concelho de Sever do Vouga, com o contribuinte fiscal número 172226082. -- 
Através do acordo amigável celebrado em 26 de Abril de 2012, concordaram as partes na 
cedência por doação e aquisição pela via do direito privado. ------------------------------------- 
A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea f) do n.º 1 do 
art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, decidiu, por unanimidade, adquirir a 
mencionada parcela de terreno através de doação feita por Maria Madalena Serejo Silva, 
com o NIF 172226082, à qual foi dado o valor de 4.565,00€ (quatro mil, quinhentos e 
sessenta e cinco euros) para efeitos fiscais. Mais foi deliberado autorizar todos os encargos 
relacionados com a celebração da escritura e registo da parcela na Conservatória do 
Registo Predial. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
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---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 


