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------------------------------------------ACTA N.º 03/2010-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia dez de Fevereiro de dois mil e dez.-------------------------------- 
---- No dia dez de Fevereiro 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;  Maria Elisabete Martins Henriques, 
João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues 
Barbosa, Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Foi registada a falta do membro Raul Alberto Conceição Duarte, por estar presente 
numa acção de formação.------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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 unanimidade.------------------------------------ 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
- SIADAP/Secção Autónoma – Proposta--------------------------------------------------------- 
- Visão, Missão e Objectivos da Câmara Municipal de Sever do Vouga--------------------- 
- Associação dos Bombeiros Voluntários – Cedência de Matéria----------------------------- 
- Junta de Freguesia de Cedrim – Protocolo de Cooperação----------------------------------- 
- ANMP – Timor – Apoio--------------------------------------------------------------------------- 
- Vougapark – Plano Anual de Actividades------------------------------------------------------- 
- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------- 
- Licenciamentos de Obras Particulares (Projecto de Arquitectura)--------------------------- 
- Estabelecimento – Horário------------------------------------------------------------------------ 
- CAE – Cedência Gratuita-------------------------------------------------------------------------- 
- Transferências para as Juntas de Freguesia – Eleições---------------------------------------- 
- Associação Tradicional do Carnaval de Cedrim – Apoio------------------------------------- 
- 1ª Revisão ao Orçamento-------------------------------------------------------------------------- 
- Acidente – Pedido de Indemnização------------------------------------------------------------- 
- Vouga Sport Clube – Subsídio-------------------------------------------------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Prolongamento Excepcional de Horário------------------------------------------------------ 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 9 de Fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 812.110,15€ (oito centos e doze mil, cento e dez euros e quinze 
cêntimos) e Operações não Orçamentais = 473.506,64€ (quatrocentos e setenta e três mil, 
quinhentos e seis euros e sessenta e quatro 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-------------------------------------- 
SIADAP/Secção Autónoma – Proposta:  - No seguimento da aprovação e adaptação do 
novo modelo do SIADAP, torna-se necessário criar uma secção autónoma do Conselho de 
Coordenação da Avaliação para efeitos da avalização do pessoal não docente, pertencente 
à autarquia.  Assim, foi aprovada, por unanimidade, a criação da Secção Autónoma com os 
seguintes membros:------------------------------------------------------------------------------------- 
- Manuel da Silva Soares, que preside e pode delegar;------------------------------------------ 
- António José Martins Coutinho;------------------------------------------------------------------ 
- Director do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga ou o representante designado. 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Elisabete Henriques, João 
Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------- 
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Esta deliberação foi tomada ao abrigo do previsto no n.º 3, do artigo 3º, da Portaria n.º 
759/2009, de 16 de Julho.------------------------------------------------------------------------------ 
Visão, Missão e Objectivos da Câmara Municipal de Sever do Vouga:  - Para efeitos da 
avaliação de desempenho, nos termos da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, adaptada 
aos serviços da administração autárquica através do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 
4 de Setembro, para esta entidade, foi aprovada, por unanimidade, a Visão, Missão e 
Objectivos da Entidade, conforme se transcreve:--------------------------------------------------- 
Visão:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A Visão da Câmara Municipal de Sever do Vouga consiste em garantir o desenvolvimento 
social e económico de todos os seus munícipes e melhorar as condições de recepção dos 
visitantes.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Essa visão terá de assentar no desenvolvimento do concelho numa óptica da 
sustentabilidade, procurando atrair investimento, dando resposta aos objectivos de 
progresso do concelho, bem como, das necessidades dos munícipes.---------------------------- 
Missão:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Missão terá como enfoque a prestação do serviço público às populações, de acordo com 
as atribuições e competências da Autarquia.--------------------------------------------------------- 
Para o efeito, contar-se-á com a acção dos órgãos deliberativo, executivo e dos serviços 
municipais, através da definição de estratégias e linhas orientadoras para a afirmação da 
importância e competitividade do Município no quadro da região e do país, através da 
execução de medidas e programas nas diferentes áreas da sua competência e promovendo a 
qualidade de vida dos seus munícipes, em diálogo constante com as instituições e os 
diferentes agentes de intervenção local.-------------------------------------------------------------- 
Objectivos da Entidade:--------------------------------------------------------------------------------- 
1 – Satisfazer as exigências dos cidadãos e munícipes através da promoção e melhoria dos 
serviços públicos;---------------------------------------------------------------------------------------- 
2 – Estabelecer políticas municipais de desenvolvimento sustentável do município;---------- 
3 – Garantir a articulação dos diferentes serviços visando a execução da estratégia 
municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 – Assegurar a transparência dos processos e dos resultados, através da afirmação de uma 
administração aberta, directa e dialogante;----------------------------------------------------------- 
5 – Fomentar o envolvimento e a participação dos intervenientes locais em projectos 
municipais ou supra-municipais.---------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Elisabete Henriques, João 
Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------- 
Associação dos Bombeiros Voluntários – Cedência de Materiais:  - Foi ratificado, por 
unanimidade, o apoio concedido à Associação dos Bombeiros Voluntários através da 
cedência do seguinte material para a instalação de um tanque de gás:--------------------------- 
- 6 sacos de cimento;--------------------------------------------------------------------------------- 
- 1m3 de areia;----------------------------------------------------------------------------------------- 
- 0,5m3 de brita;--------------------------------------------------------------------------------------- 
- 2 x 2m de malha sol.------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Elisabete Henriques, João 
Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta de Freguesia de Cedrim – Protocolo de Cooperação:  - Foi aprovado, por 
unanimidade, o protocolo de cooperação celebrado entre o Município e a Junta de 
Freguesia de Cedrim, para a operacionalização dos transportes escolares.---------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Elisabete Henriques, João 
Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
ANMP – Timor – Apoio:  - A Associação Nacional de Municípios Portugueses, através da 
circular 15/2010, veio informar o valor correspondente à comparticipação do Município de 
Sever do Vouga referente ao apoio à institucionalização do Poder Local Democrático em 
Timor-Leste, processo a que os Municípios aderiram no XVIII Congresso da ANMP.  



3/5 

Assim sendo, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, o pagamento da 
comparticipação no valor de 1.250,00€ (mil, duzentos e cinquenta euros).--------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Elisabete Henriques, João 
Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea f), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Vougapark – Plano Anual de Actividades:  - A Câmara tomou conhecimento do Plano 
Anual de Actividades e Balanço Previsional para 2010 da Vougapark.------------------------- 
Autos de Medição:  - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos 
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------- 
““ RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddoo  CCeennttrroo  ddee  PPeesssseegguueeii rroo  ddoo  VVoouuggaa””:-------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos executados no valor de 25.606,11€ (vinte e cinco 

mil, seiscentos e seis euros e onze cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------- 
““ RReeccttii ff iiccaaççããoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddee  NNeessppeerreeiirraa  ddee  CCiimmaa  aaoo  BBoorrrraallhhaall””:---------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos executados no valor de 36.890,55€ (trinta e seis 

mil, oitocentos e noventa euros e cinquenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Elisabete Henriques, João 
Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------- 
Aquisições por via do Direito Privado:  - Presentes e analisados os seguintes autos de 
expropriação amigáveis de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 
efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação 
dos encargos que deles constam, para realização das seguintes empreitadas:------------------- 
a) “CCoorrrreeccççããoo  ddee  CCuurrvvaa  nnaa  RReeddoouuççaa”:------------------------------------------------- --------------- 
- de Albino Ferreira da Silva, residente na freguesia de Cedrim, venda de uma parcela de 

terreno com 683m2, pelo valor de 3.415,00€ (três mil, quatrocentos e quinze euros).---- 
b) “RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall”:------------------------ 
- de Manuel Martins de Bastos, residente no lugar de Paçô, da freguesia de Cedrim, 

cedência gratuita de uma parcela de terreno com 40m2;-------------------------------------- 
- de José Augusto de Almeida, residente no lugar de Paçô, da freguesia de Cedrim, 

venda de uma parcela de terreno com 10m2, pelo valor de 25,00€;-------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Elisabete Henriques, João 
Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------- 
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 Fábio André Amaral Matias, para a construção de uma moradia unifamiliar (R/C + 

1), telheiro e muros de suporte e de vedação, na Rua Nossa Senhora de Fátima, 
freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 002/10), devendo o requerente cumprir com o 
disposto na Informação Técnica n.º PA 0033/AVP/10.--------------------------------------- 

Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Elisabete Henriques, João 
Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------- 
Estabelecimento – Horário:  - Na sequência da decisão tomada em reunião de 9 de 
Dezembro de 2009, e após notificação para audiência escrita, o proprietário do 
estabelecimento “Pulp Fiction” alegou várias situações, conforme consta da informação n.º 
0016/AVP/10, que a Câmara Municipal passou a analisar.  Posto isto, considerando o 
número elevado de reclamações apresentadas nesta entidade e pedidos de intervenção da 
GNR, bem como, o facto da Câmara Municipal ter aprovado o prolongamento do horário 
das 24:00 para as 02:00, na condição de não haver qualquer reclamação, decidiu este 
órgão, por unanimidade, revogar a decisão tomada, pelo que, deve o proprietário do 
estabelecimento restituir o mapa de horário e cumprir com o horário anterior.----------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Elisabete Henriques, João 
Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------- 
CAE – Cedência Gratuita:  - Foi presente e analisado o pedido da Associação de 
Estudantes da Escola Secundária para a utilização gratuita do Centro das Artes e do 
Espectáculo para a realização de um desfile de moda de alunos da escola no próximo dia 
26 de Fevereiro.  O pedido foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------- 
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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 – Manuel Soares, António Coutinho, Elisabete Henriques, João 
Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------- 
Transferências para as Juntas de Freguesia – Eleições:  - A Câmara Municipal tomou 
conhecimento do montante remetido pela Direcção Geral de Administração Interna 
referente às eleições realizadas no ano de 2009 (Autárquicas e Legislativas), tendo sido 
aprovado, por unanimidade, proceder à distribuição da verba pelas Juntas de Freguesia, de 
acordo com o estabelecido no artigo 1º, do Decreto-Lei n.º 410-B/79, de 27 de Setembro.-- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Elisabete Henriques, João 
Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Associação Tradicional do Carnaval de Cedrim – Apoio:  - A Associação Tradicional do 
Carnaval de Cedrim vem solicitar o apoio do Município para a realização da Festa de 
Carnaval, nos próximos dias 14 e 16 de Fevereiro, através do empréstimo de algumas 
barracas e autorização para o corte da estrada no centro da freguesia de Cedrim.  O órgão 
executivo aprovou o referido pedido por unanimidade.-------------------------------------------- 
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, Elisabete Henriques, João 
Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------- 
2ª Modificação Orçamental – 1ª Revisão:  - 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 Revisão Orçamental, 
correspondente à 2ª Modificação, com um reforço do orçamento no valor de 700.000,00€ 
(setecentos mil euros).  A Câmara aprovou, por maioria, esta revisão orçamental.------------ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Elisabete Henriques e Acácio 
Barbosa;  Abstenção – João Almeida.  O vereador Celestino Martins esteve ausente 
durante o momento de votação.------------------------------------------------------------------------ 
Acidente – Pedido de Indemnização:  - Foi aprovado, por unanimidade, proceder à 
indemnização no valor de 88,00€ (oitenta e oito euros) a Adélia Regina Martins Correia, 
na sequência dos danos provocados na sua viatura aquando da prova de carrinhos de 
rolamentos realizada em 2009 (Feira do Mirtilo).--------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Elisabete Henriques, João 
Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------- 
Vouga Sport Clube – Subsídio:  - Foi presente e analisado o pedido remetido pela Vouga 
Sport Clube para a atribuição antecipada de um subsídio para a realização das provas de 
Ralicross e Crosscar deste ano.  O órgão executivo deliberou, por unanimidade, efectuar o 
pagamento de 4.000,00€ (quatro mil euros), a título de adiantamento, por conta do subsídio 
aprovado, em tempos, para financiar cada prova realizada.--------------------------------------- 
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, Elisabete Henriques, João 
Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Prolongamento Excepcional de Horário:  - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de 
prolongamento excepcional de horário do estabelecimento “O Júnior”, em Couto de Baixo, 
para o próximo dia 13 de Fevereiro, até às 06:00, para a realização de uma Festa de 
Carnaval.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------- 
Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 
---- 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 
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elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a 
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 


