
1/4 

------------------------------------------ACTA N.º 02/2010-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e sete de Janeiro de dois mil e dez.-------------------------- 
---- No dia vinte e sete de Janeiro do ano de dois mil e dez, 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, Licenciado, Director de 
Departamento Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.----------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças:  Dr. Manuel da Silva Soares, Presidente;  Dr. 
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 maioria, com as abstenções do Dr. Manuel 
da Silva Soares e Dr. João Miguel Tavares de Almeida. ------------------------------------------ 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
- “Aquisição de Serviços de Segurança e Vigilância” – Relatório Final---------------------- 
- Queixa do Sr. João Henriques Rebelo – Parecer Jurídico------------------------------------- 
- Vougapark – Representantes do Município----------------------------------------------------- 
- Recepções Definitivas------------------------------------------------------------------------------ 
- “Rectificação dos Acessos à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo” – Recepção 

Provisória-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- “Projecto para Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais do lugar da 

Senhorinha” – Estudo Prévio---------------------------------------------------------------------- 
- Horário de Estabelecimento – Informação------------------------------------------------------ 
- Licenciamentos de Obras Particulares (Projecto de Arquitectura)--------------------------- 
- Relação dos Processos Licenciados por Despacho--------------------------------------------- 
- APCDI – Cedência Gratuita do CAE------------------------------------------------------------ 
- Horário de Estabelecimento – Festa de Carnaval---------------------------------------------- 
- 1ª Modificação Orçamental – Ratificação------------------------------------------------------- 
- Candidatura – 7 Maravilhas Naturais de Portugal---------------------------------------------- 
- Auxílios Económicos – Ano Lectivo 2009/2010----------------------------------------------- 
- Recuperação e Adaptação de Dois Apartamentos---------------------------------------------- 
- Desfile de Carnaval 2010 – Apoio--------------------------------------------------------------- 
- Festival da Lampreia e da Vitela – Apoio------------------------------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 26 de Janeiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 900.195,53€ (novecentos mil, cento e noventa e cinco euros e 
cinquenta e três cêntimos) e Operações não Orçamentais = 489.557,07€ (quatrocentos e 
oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete euros e sete cêntimos).----------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Acácio Barbosa perguntou se o executivo sabia quando iria o empreiteiro 
realizar a pavimentação do caminho no lugar do Cortez, da freguesia de Talhadas.----------- 
Foi respondido que, brevemente, seria executado esse trabalho.--------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
“Aquisição de Serviços de Segurança e Vigilância” – Relatório Final:  - A Câmara tomou 
conhecimento do Relatório Final do procedimento para “Aquisição de Serviços de 
Segurança e Vigilância”.------------------------------------------------------------------------------- 
Queixa do Sr. João Henriques Rebelo – Parecer Jurídico:  - No seguimento da queixa 
apresentada contra o Sr. João Henriques Rebelo, referente à destruição de um acesso 
público localizado no lugar do Portelão – Sóligo, na freguesia de Pessegueiro do Vouga, 
foi decidido notificá-lo para, no prazo de 30 dias, repor o acesso público nas condições que 
o mesmo se encontrava antes da sua intervenção.  Em caso de incumprimento, a autarquia 
reporá o acesso e debitar-lhe-á os encargos pela realização desse trabalho.--------------------- 
Esta decisão foi tomada por unanimidade, no uso da competência conferida ao órgão 
executivo através da alínea f), do n.º 2, do art.º 64º, da Lei das Autarquias Locais. ----------- 
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Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa. ---------------------------------------------- 
Vougapark – Representantes do Município: - No uso da competência conferida ao órgão 
executivo através da alínea f), do n.º 2, do art.º 64º, da Lei das Autarquias Locais, foi 
deliberado, por unanimidade, nomear como representantes do Município para o Conselho 
de Administração e Assembleia-Geral do Vougapark os membros Dr. Manuel da Silva 
Soares e Maria Elisabete Martins Henriques, respectivamente. ---------------------------------- 
Votaram a favor todos os membros presentes: Manuel Soares, António Coutinho, Raul 
Duarte, Maria Henriques, João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa. --------------- 
Recepções Definitivas: Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas, 
devendo-se desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das 
cauções e restituição de valores cativos: ------------------------------------------------------------- 
- “Estrada de Couto de Esteves a Parada – Rectificação e Pavimentação”;------------------ 
- “Saneamento – Colocação de Colector em Cedrim” – Recepção Definitiva:-------------- 
- “Rectificação da Estrada da Vinha Dónega ao Muro” – Recepção Definitiva;------------ 
- “Execução de Ramais de Saneamento na Zona do Azibal” – Recepção Definitiva;------ 
- “Execução de Ramais de Saneamento na Rua do Comércio” – Recepção Definitiva;---- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
“Rectificação dos Acessos à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo” – Recepção 
Provisória:  - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi presente e aprovado, por unanimidade, o 
auto de recepção provisória da empreitada “Rectificação dos Acessos à Zona Industrial de 
Talhadas até ao Seixo” , adjudicada à firma Construtora Paulista, Lda., uma vez que os 
trabalhos que constituíram a empreitada se encontram concluídos.----------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
“Projecto para Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais do lugar da 
Senhorinha” – Estudo Prévio:  - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi apresentada uma 
informação referente à análise efectuada ao estudo prévio do “Projecto para Rede de 
Drenagem e Tratamento de Águas Residuais do lugar da Senhorinha”.  Estando o referido 
estudo prévio em conformidade com o que foi solicitado, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Horário de Estabelecimento – Informação:  - Este assunto foi adiado para ser analisado na 
próxima reunião, porque era necessário completar a informação apresentada.----------------- 
Licenciamentos de Obras Particulares (Projecto de Arquitectura):  - Seguidamente e tendo 
em conta a legislação pertinente e a informação técnica, foi aprovado, por unanimidade, o 
seguinte projecto de arquitectura:--------------------------------------------------------------------- 
- de José Augusto Viegas Fernandes, para a construção de uns arrumos/garagem e 

muros de suporte, no lugar da Vessada - Senhorinha, freguesia de Sever do Vouga 
(Proc. n.º 081/09), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação 
Técnica n.º PA 0002/AVP/10.-------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Relação dos Processos Licenciados por Despacho:  - A Câmara Municipal tomou 
conhecimento dos despachos exarados, no uso da competência delegada ou sub-delagada, 
referente aos processos licenciados entre 23 de Dezembro de 2009 e 27 de Janeiro de 
2010.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APCDI – Cedência Gratuita do CAE:  - Foi presente e analisado o pedido da Associação 
Pró Cidadão Deficiente Integrado para a isenção do pagamento da taxa referente à 
utilização do Centro das Artes e do Espectáculo no passado dia 13 de Dezembro de 2009.  
O pedido foi aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------- 
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.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Horário de Estabelecimento – Festa de Carnaval:  - Analisado o pedido apresentado por 
Luís Fernando Gonçalves Rodrigues para prolongamento do horário do estabelecimento 
“A Cave” até às 05:00, no próximo dia 15 de Fevereiro, para a realização de um “karaoke”, 
o órgão executivo deliberou não autorizar o mesmo, uma vez que o referido 
estabelecimento não está licenciado para a realização de actividades de natureza artística.-- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
1ª Modificação Orçamental – Ratificação:  - 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 1ª Modificação Orçamental, que 
contém a 1ª Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 1.696.200,00€ (um milhão, 
seiscentos e noventa e seis mil e duzentos euros) e a 1ª Alteração ao Plano de 
Investimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta modificação engloba, particularmente, a introdução de rubricas para os encargos com 
o pessoal; decorrentes da aprovação do novo classificador económico das receitas e 
despesas aprovado em 3 de Dezembro de 2009, conforme comunicação efectuada agora, 
pela DGAL, após a aprovação do orçamento deste ano económico. ----------------------------- 
As dotações das rubricas extintas foram transferidas para contas com terminação “00” e, 
nesta modificação, procedeu-se à dotação das novas rubricas, como se apresentou no mapa 
apreciado pelo órgão executivo.----------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, esta modificação orçamental.--------------- 
Mais, foi deliberado dar-se conhecimento desta modificação à Assembleia Municipal.------ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Candidatura – 7 Maravilhas Naturais de Portugal:  - A Câmara tomou conhecimento da 
candidatura apresentada pelo Município às “7 Maravilhas Naturais de Portugal” através da 
apresentação de duas propostas, sendo elas, a “Cascata da Cabreia”, em Silva Escura e 
“Sever do Vouga – Património Verde/Água” que inclui todo o concelho.---------------------- 
Auxílios Económicos – Ano Lectivo 2009/2010:  - Na sequência da deliberação tomada 
em reunião de 27 de Julho de 2009, foram aprovados, por unanimidade, os sub-totais dos 
valores a serem entregues às Escolas Primárias referente aos Subsídios A e B e a Caixa 
Escolar, ou seja, 7.180,00€ (sete mil, cento e oitenta euros) e 11.044,00€ (onze mil e 
quarenta e quatro euros), respectivamente.----------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Recuperação e Adaptação de Dois Apartamentos:  - Seguidamente, foi analisada uma 
informação exarada pela técnica superior de serviço social a solicitar a recuperação de dois 
apartamentos do Bairro da Bela Vista em estado de avançada degradação.  Depois de 
analisados os dois casos, foi aprovado, por unanimidade, proceder à recuperação dos 
apartamentos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Desfile de Carnaval 2010 – Apoio:  - À semelhança de anos anteriores, foi deliberado, por 
unanimidade, contribuir com um subsídio de 4,00€ por cada aluno do concelho que 
participe no corso carnavalesco de 2010, assim como disponibilizar autocarros para o 
transportes dos mesmos.-------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Festival da Lampreia e da Vitela – Apoio:  - Estando este ano a organização da “Festa da 
Lampreia e da Vitela” a cargo da Confraria Gastronómica de Sever do Vouga, vem a 
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mesma solicitar o apoio financeiro e colaboração do Município para a realização da edição 
deste ano.  Analisado o orçamento, o órgão executivo aprovou a colaboração do Município 
na realização do evento, nos termos de um protocolo a ser elaborado para o efeito.  Mais, 
foi decidido aguardar que seja submetida uma candidatura para que seja conhecido qual o 
valor que irá ser financiado para, posteriormente, a Câmara Municipal decidir quais os 
encargos da autarquia.---------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
---- 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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