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------------------------------------------ACTA N.º 06/2011-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e três de Março de dois mil e onze.------------------------- 
---- No dia vinte e três de Março de dois mil e onze, na vila de Sever do Vouga, edifício 
dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a 
presença do funcionário Luís Figueiredo Martins, Director de Departamento 
Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.----------------------------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças:  Manuel da Silva Soares, Dr., 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, 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----------------------------------------- 
- Recepções Provisórias----------------------------------------------------------------------------- 
- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- Relação dos Processos Licenciados por Despacho – Fevereiro e Março 2011------------- 
- Rota da Lampreia e do Sável 2011 – Protocolo------------------------------------------------ 
- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Isenção de Taxas---------- 
- Freguesia de Couto de Esteves – Toponímia--------------------------------------------------- 
- VougaPark – Documentos Previsionais--------------------------------------------------------- 
- Bolsas de Estudo – Lista Definitiva-------------------------------------------------------------- 
- Outros Assuntos------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Aquisição por via do Direito Privado------------------------------------------------------- 
2) Desafectação do Domínio Público – Alteração de Deliberação------------------------- 
3) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual” – Prorrogação 

de Prazo----------------------------------------------------------------------------------------- 
4) Recuperação da Antiga Estação de Paradela – Equipamento de Apoio à Ecopista 

da Linha do Vouga – Projecto de Arquitectura-------------------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 18 de Março, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 681.999,35€ (seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e 
noventa e nove euros e trinta e cinco cêntimos) e Operações não Orçamentais = 
435.275,06€ (quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco euros e seis 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
AGIM – Informação – Apoio Técnico à Criação e Consolidação de Projectos:  - A Câmara 
tomou conhecimento do protocolo celebrado entre a AGIM – Associação para a Gestão, 
Inovação e Modernização do Centro Urbano de Sever do Vouga e o Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, I.P., que define os termos em que será desenvolvido o Apoio 
Técnico à Criação e Consolidação de Projectos, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego.---------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
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:----------------------------------------------------- 
- “ EEssttrraaddaa  ddee  SSããoo  MMaatteeuuss  ––  PPaaççôô  ––  AAllaarrggaammeennttoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo”;-------------------------- 
- “ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––    RReeaabbii ll ii ttaaççããoo  ddaa  FFrraaccççããoo  11ºº  

EEssqq..ºº  ddoo  nn..ºº  77  ddoo  BBllooccoo  BB  nnoo  BBaaii rrrroo  ddaa  BBeellaa  VViissttaa,,  ppaarraa  UUttii ll iizzaaççããoo  ccoommoo  CCaassaa  PPoorrttoo  ddee  
AAbbrriiggoo”-------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

Votação – A favor:  António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
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Autos de Medição:  - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de 
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------- 
aa))  ““ CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  EEBB11  ddee  RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  ––  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””:---------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 16 de trabalhos a menos no valor de 18.751,50€ (dezoito mil, 

setecentos e cinquenta e um euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA;------------- 
bb))  ““ EECCOOPPOOLLIISS  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa  --  RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  CCaassaa  PPoorrttoo  ddee  AAbbrriiggoo””:---------- 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos a menos no valor de 778,80€ (setecentos e setenta 

e oito euros e oitenta cêntimos), acrescido do IVA;------------------------------------------- 
cc))  ““ CCeennttrroo  EEssccoollaarr  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess””:------------------------------------------------- ----------- 
- Auto de Medição n.º 7 de trabalhos a menos no valor de 66.079,18€ (sessenta e seis 

mil, setenta e nove euros e dezoito cêntimos), acrescido do IVA;--------------------------- 
Votação – A favor:  António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Relação dos Processos Licenciados por Despacho – Fevereiro e Março 2011:  - A Câmara 
Municipal tomou conhecimento dos despachos exarados pelo senhor presidente, referente 
aos processos licenciados cujas licenças foram levantadas entre 26 de Janeiro e 23 de 
Março de 2011.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rota da Lampreia e do Sável 2011 – Protocolo:  - Foi ratificado, por unanimidade, o 
protocolo celebrado entre a Turismo Centro de Portugal, E.R. e o Município de Sever do 
Vouga, para a realização da campanha publicitária relativa à Lampreia e ao Sável, no ano 
de 2011 (Festa da Lampreia 2011 e Na Rota da Lampreia e da Vitela).  Foi igualmente 
aprovado, por unanimidade, proceder ao pagamento da comparticipação do Município no 
valor de 3.865,57€ (três mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e sete 
cêntimos), que corresponde a 40% do custo total previsto.---------------------------------------- 
Votação – A favor:  António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Isenção de Taxa:  -  No 
seguimento do pedido apresentado pela Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever 
do Vouga, para a emissão de uma licença de obras para a requalificação dos sanitários e 
ampliação do parque de viaturas, vieram solicitar a isenção do pagamento da respectiva 
taxa.  Foi aprovado, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento da taxa, de acordo 
com o disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 8º do Regulamento Municipal 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.---------------------------------------------- 
Freguesia de Couto de Esteves – Toponímia:  - A Junta de Freguesia de Couto de Esteves 
apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por unanimidade, no uso da 
competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, 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.---------------------------------------------- 
VougaPark – Documentos Previsionais:  - A Câmara Municipal aprovou os documentos 
previsionais da VougaPark, assim como o Plano Anual de Actividades para 2011 e o 
Relatório do 4º trimestre de 2010, ora apresentados.  Este assunto foi aprovado por 
unanimidade, com a recomendação apresentada pelo vereador João Almeida, em como não 
deveria ser contabilizado o valor total dos prédios como “Terrenos”, porque possuíam 
construções e deveriam ser avaliados e classificados em “Edifícios”.--------------------------- 
Votação – A favor:  António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Bolsas de Estudo – Lista Definitiva:  - Atendendo ao facto de, durante o prazo estipulado 
no Regulamento, não ter dado entrada qualquer reclamação fundamentada por escrito, foi 
aprovado, por unanimidade, passar a lista de bolsas de estudo de provisória para definitiva. 
Votação – A favor:  António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Aquisição por Via do Direito Privado:  - Presente e analisado o seguinte auto de 
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 
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efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação 
dos encargos que deles constam, para realização da seguinte empreitada:---------------------- 
a) “Embelezamento na Feira Nova”:------------------------------------------------- ----------------- 
- de Isabel Cristina Martins Almeida, residente na Rua Aires Barbosa, na cidade de 

Aveiro, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 90m2, inscrita na matriz 
predial sob o número 300.------------------------------------------------------------------------- 

Votação – A favor:  António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
2) Desafectação do Domínio Público – Alteração de Deliberação:  - Em reunião de 9 de 
Fevereiro passado, o órgão executivo deliberou apresentar à Assembleia Municipal uma 
proposta de desafectação de uma parcela de terreno do domínio público.  Atendendo a que, 
para efeitos de registo, a deliberação se encontra incompleta, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, alterar a deliberação tomada naquela data nos seguintes 
termos:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Propor à Assembleia Municipal a desafectação do domínio público da parcela de 

terreno com a área de 162,39m2, situada no lugar de Vinhas, na freguesia de Couto de 
Esteves, que sobrou do prédio inscrito sob o artigo 8895, rústico, adquirido na 
totalidade pelo Município de Sever do Vouga, a Evangelina Tavares, com o NIF 
171017013, residente no lugar de Couto de Cima, freguesia de Couto de Esteves, por 
auto de aquisição por via do direito privado, com data de 9 de Março de 2010, para a 
obra “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”.  A parcela 
confronta do norte com Artur Martins Marta e Corga, do nascente com José Maria 
Soares da Silva, do sul com Adelino Martins Marta e do poente com a estrada, com um 
valor patrimonial atribuído de 1.865,00€ (mil, oitocentos e sessenta e cinco euros).----- 

Votação – A favor:  António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
3) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual” – Prorrogação de 
Prazo:  - Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade 
com a informação técnica, aprovou a Câmara Municipal, por maioria, a concessão da 
prorrogação graciosa da obra em curso por um período de 180 dias.---------------------------- 
Votação – A favor:  António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares;  Abstenção:  João Almeida.------------------------ 
4) Recuperação da Antiga Estação de Paradela – Equipamento de Apoio à Ecopista da 
Linha do Vouga – Projecto de Arquitectura:  - Foi aprovada, por unanimidade, o projecto 
de arquitectura e deliberação final referente ao processo de obras de recuperação e 
beneficiação do edifício da antiga estação de Paradela, com preservação de fachadas, de 
acordo com a Informação Técnica n.º PA 11_0311AGS, ao abrigo do disposto no n.º 3 do 
artigo 20º, do Decreto-Lei n.º 555/1999, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março.----------------------------------------------------------- 
Votação – A favor:  António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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