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------------------------------------------ACTA N.º 07/2010-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia catorze de Abril de dois mil e dez.--------------------------------- 
---- No dia catorze de Abril 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 unanimidade. O vereador António 
Coutinho ainda não estava na sala quando se procedeu à votação da acta. --------------------- 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
- Acidente – Parecer Jurídico----------------------------------------------------------------------- 
- AGIM – MODCOM Acção C – Conhecimento------------------------------------------------ 
- “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual” – Aquisição por 

Via do Direito Privado----------------------------------------------------------------------------- 
- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- Autos de Recepção Definitiva-------------------------------------------------------------------- 
- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- 
- Delimitação Administrativa entre Vale de Cambra e Sever do Vouga – Conhecimento- 
- APCDI – Autorização------------------------------------------------------------------------------ 
- Aquisição de Terrenos (artigos 7203 e 4034) – Rectificação--------------------------------- 
- Aquisição de Terrenos (artigos 117, 1544 e 1546) – Rectificação--------------------------- 
- CTT – Horário-------------------------------------------------------------------------------------- 
- Prestação de Contas 2010-------------------------------------------------------------------------- 
- Juntas de Freguesia – Transferência de Verbas – Proposta----------------------------------- 
- Paróquia de Cedrim – Apoio---------------------------------------------------------------------- 
- RSU – Restituição---------------------------------------------------------------------------------- 
- Inventário e Cadastro 2009------------------------------------------------------------------------ 
- AGIM – Sever Fashion – Apoio------------------------------------------------------------------ 
- Severdovougadance – Protocolo de Colaboração---------------------------------------------- 
- Escola de Nespereira – Cedência----------------------------------------------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) AdRA – Protocolo------------------------------------------------------------------------------- 
2) Colectividades – Subsídios--------------------------------------------------------------------- 
3) Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo-------------------------------------- 
4) Protocolo com as Associações----------------------------------------------------------------- 
5) Minuta de Contrato – Empreitada------------------------------------------------------------- 
6) “E.M. 554 – Urbanização entre a E.N. 328 e a Senhorinha – Correcção nos termos 

do artigo 228º” – Prorrogação de Prazo---------------------------------------------------- 
7) Programa Casa +-------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 13 de Abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 708.686,28€ (setecentos e oito mil, seiscentos e oitenta e seis 
euros e vinte e oito cêntimos) e Operações não Orçamentais = 475.555,21€ (quatrocentos e 
setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco cêntimos).----------------------------------- 
Comunicações:------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vougapark – Demonstrações Financeiras 2009:  - A Câmara tomou conhecimento das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2009.---------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O vereador Acácio Barbosa solicitou informação acerca da Zona Industrial de Irijó, 
designadamente sobre um lote vendido sem construção, em que o proprietário alega estar à 
espera por uma resposta da autarquia.---------------------------------------------------------------- 
Na resposta, foi referido que a construção do pavilhão não deve ter sido iniciada por outros 
motivos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador João Almeida solicitou informação sobre os trabalhos que estão a ser 
realizados na “Estrada da Senhorinha”.-------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal respondeu que se tratavam de trabalhos de rectificação 
do pavimento, efectuados na sequência da vistoria efectuada e accionamento das garantias 
da empreitada.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Acidente – Parecer Jurídico:  - No seguimento de uma queda sofrida por Maria Reis 
Morais Gonçalves, no passado dia 16 de Janeiro, no lugar do Poço de Santiago, freguesia 
de Pessegueiro do Vouga, num aqueduto localizado na valeta, a mesma veio solicitar uma 
indemnização por parte do Município.  Depois de analisado o parecer jurídico solicitado à 
consultora jurídica do Município, o órgão executivo deliberou indeferir o pedido da 
requerente, nos termos e com a fundamentação indicada no mencionado documento, 
considerado aqui como transcrito e que vai ser arquivado junto dos documentos desta 
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
AGIM – MODCOM Acção C:  - Através do ofício de 26 de Março último, foi dado a 
conhecer à Câmara Municipal que a AGIM tinha submetido uma candidatura ao programa 
MODCOM Acção C – Dinamização de Centros Urbanos, para financiamento das acções:  
“Semana Gastronómica”, “Sever Fashion Primavera/Verão e Outono/Inverno” e 
“Campanha de Natal 2010”, cuja taxa de comparticipação poderá atingir 60% da despesa 
elegível.  Assim, atendendo ao facto da associação não possuir recursos próprios para 
satisfazer os encargos não comparticipados, decidiu a Câmara Municipal, por 
unanimidade, apoiar essa componente, dado reconhecer essas actividades como sendo de 
interesse municipal.------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º d Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Aquisição por via do Direito Privado:  - Presente e analisado o seguinte autos de 
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 
efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação 
dos encargos que dele constam, para realização da seguinte empreitada:----------------------- 
aa))  ““ RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””:------------------------ 
- de Arlindo Pereira Dias, residente na freguesia de Dornelas, venda de uma parcela de 

terreno com 55m2 pelo valor de 12.500,00€ (doze mil e quinhentos euros).--------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Autos de Medição:  - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos 
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------- 
aa))  ““ RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddoo  CCeennttrroo  ddee  PPeesssseegguueeii rroo  ddoo  VVoouuggaa””:----------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos executados no valor de 13.696,59€ (treze mil, 

seiscentos e noventa e seis euros e cinquenta e nove cêntimos), acrescido do IVA.------ 
bb))  ““ RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””:------------------------ 
- Auto de Medição n.º 13 de trabalhos executados no valor de 77.438,17€ (setenta e sete 

mil, quatrocentos e trinta e oito euros e dezassete cêntimos), acrescido do IVA.---------- 
cc))  ““ CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  EE..BB..  11  ddee  RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  ––  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””:-------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos executados no valor de 85.199,60€ (oitenta e cinco 

mil, cento e noventa e nove euros e sessenta cêntimos), acrescido do IVA.---------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
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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:------------------------------------------------------------- 
- ““ IInnff rraa--eessttrruuttuurraass  ––  RReeddee  ddee  BBaaiixxaa  TTeennssããoo  ––  22ªª  FFaassee  ––  ZZoonnaa  IInndduussttrriiaall   ddee  CCeeddrriimm””;------ 
- ““ AAmmppll iiaaççããoo  ee  AAddaappttaaççããoo  ddoo  JJaarrddiimm  IInnffaannttii ll   ddee  PPeesssseegguueeii rroo””:------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Revisões de Preços:  - Foram apresentadas as revisões de preços relativas às seguintes 
obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------------------- 
- ““ IInnssttaallaaççõõeess  ddee  SSeerrvviiççooss  ––  CCoonnssttrruuççããoo  ddee  TTúúnneell ,,  AAccaabbaammeennttooss  nnoo  AArrqquuiivvoo  ––  22ªª  FFaassee””, 

no valor de 4.763,22€ (quatro mil, setecentos e sessenta e três euros e vinte e dois 
cêntimos);-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ““ CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  EE..BB..  11  ddee  RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  ––  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””, no valor de 1.012,82€ 
(mil e doze euros e oitenta e dois cêntimos);--------------------------------------------------- 

- ““ RReeccttii ff iiccaaççããoo  ddooss  AAcceessssooss  àà  ZZoonnaa  IInndduussttrriiaall   ddee  TTaallhhaaddaass  aaoo  SSeeiixxoo””, no valor de 
5.421,79€ (cinco mil, quatrocentos e vinte e um euros e setenta e nove cêntimos);------- 

- ““ IInnssttaallaaççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  ––  CCoonnssttrruuççããoo  ddee  AArrqquuiivvoo,,  CCaannttiinnaa  ee  OOuuttrrooss  SSeerrvviiççooss  ––  11ªª  
FFaassee””, no valor de 21.513,95€ (vinte e um mil, quinhentos e treze euros e noventa e 
cinco cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------- 

- ““ IInnssttaallaaççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  ––  CCeennttrroo  SSoocciiaall   ddee  RRooccaass  ((UUnniiddaaddee  ddee  SSaaúúddee))””, no valor de 
20.190,11€ (vinte mil, cento e noventa euros e onze cêntimos).----------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprová-los para pagamento, logo que as disponibilidades 
o permitam.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Delimitação Administrativa entre Vale de Cambra e Sever do Vouga – Conhecimento:  - A 
Câmara tomou conhecimento, através do ofício do Município de Vale de Cambra datado 
de 24 de Março último, da aprovação dos limites administrativos entre os concelhos de 
Vale de Cambra e Sever do Vouga.------------------------------------------------------------------- 
APCDI – Autorização:  - Foi analisado o pedido de autorização apresentado pela 
Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado, para a venda do pirilampo mágico e outros 
materiais de campanha, no território do Município entre os dias 8 e 30 de Maio de 2010.  O 
órgão executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do peditório.------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Aquisição de Terrenos (artigos 7203 e 4034) – Rectificação:  - Para efeitos da realização 
da escritura de compra e venda de dois prédios para a concretização do projecto de 
“Alargamento do Parque Natural da Cascada da Fílveda – Bouças”, foi deliberado, por 
unanimidade, rectificar a deliberação tomada em reunião de Câmara de 10 de Agosto de 
2009, que passará a ter a seguinte redacção:--------------------------------------------------------- 
A Câmara aprovou, por unanimidade, a compra a Maria Adélia da Silva Pereira e marido 
Dário Pais da Silva, casados sob o regime de comunhão geral, residentes no lugar das 
Bouças, freguesia de Silva Escura, ausente em França, dos seguintes prédios:----------------- 
- Prédio inscrito sob o artigo matricial 7203, rústico, da freguesia de Silva Escura, pelo 

valor de 4.160,00€ (quatro mil, cento e sessenta euros);-------------------------------------- 
- Prédio inscrito sob o artigo matricial 4034, da freguesia de Dornelas, pelo valor de 

1.540,00€ (mil, quinhentos e quarenta euros).-------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Aquisição de Terrenos (artigos 117, 1544 e 1546) – Rectificação:  - Em reunião de Câmara 
de 8 de Junho de 2009, foi aprovada a aquisição de um terreno que, na verdade, 
compreendia três parcelas de terreno, descritas através de três artigos matriciais, tornando-
se necessário rectificar a deliberação anterior, que passará a ter a seguinte redacção:--------- 
A Câmara aprovou, por unanimidade, a compra a herdeiros de Augusto Martins dos 
Santos, dos seguintes prédios, todos da matriz predial da freguesia de Pessegueiro do 
Vouga:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Prédio inscrito sob o artigo matricial 117, urbano, da freguesia de Pessegueiro do 
Vouga, pelo valor de 40.000,00€ (quarenta mil euros);--------------------------------------- 

- Prédio inscrito sob o artigo matricial 1544, rústico, da freguesia de Pessegueiro do 
Vouga, pelo valor de 5.000,00€ (cinco mil euros);-------------------------------------------- 

- Prédio inscrito sob o artigo matricial 1546, rústico, da freguesia de Pessegueiro do 
Vouga, pelo valor de 5.000,00€ (cinco mil euros).--------------------------------------------- 

Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
CTT – Horário:  - Seguidamente, foi analisado o ofício enviado pela Direcção de Gestão 
de Serviço a Clientes do Centro Norte dos Correios de Portugal, onde comunicam a 
pretensão de alteração do horário da estação de correios de Sever do Vouga para passar a 
ser das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 e solicitam a opinião da Câmara Municipal.  O 
órgão executivo não viu qualquer inconveniente na referida alteração, embora 
tenha manifestado algum desagrado pela mudança.--------------------------------------- 
Prestação de Contas 2009:  - Com vista ao cumprimento de todas as disposições legais 
sobre apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas do exercício 
económico de 2009, para serem enviados ao Tribunal de Contas, foram elaboradas as 
demonstrações financeiras – Balanço, Demonstração de Resultados e Relatório de Gestão, 
bem como, toda a documentação necessária para a sua apreciação. De uma forma simples e 
sucinta, esses documentos evidenciam os seguintes valores: ------------------------------------- 
- Imobilizado Líquido.................................................................................59.914.439,79€ 
- Existências.......................................................................................................78.385,36€ 
- Dívidas de Terceiros......................................................................................765.424,87€ 
- Títulos Negociáveis..............................................................................................495,00€ 
- Disponibilidades.........................................................................................1.194.129,34€ 
- Acréscimos e Diferimentos..............................................................................78.753,58€ 
- Total do Activo Líquido...........................................................................62.031.627,94€ 
- Património................................................................................................21.783.209,23€ 
- Reservas Legais.............................................................................................741.156,05€ 
- Resultados Transitados.............................................................................15.236.484,28€ 
- Resultado Líquido do Exercício.................................................................1.673.371,32€ 
- Dívidas a Terceiros: ------------------------------------------------------------------------------- 

- de médio e longo prazo (empréstimos)................................................4.320.381,77€ 
- de curto prazo.......................................................................................2.847.677,28€ 

- Acréscimo de Custos.....................................................................................367.480,32€ 
- Proveitos Diferidos...................................................................................15.338.594,49€ 
- Total dos Fundos Próprios e Passivo........................................................62.031.627,94€ 
A Demonstração de Resultados evidencia os seguintes valores:---------------------------------- 
- Total de Proveitos.......................................................................................8.795.532,94€ 
- Total de Custos...........................................................................................7.122.161,62€ 
- Resultado Líquido do Exercício.................................................................1.673.391,32€ 
Como o Resultado Líquido do Exercício é positivo, vamos apresentar como proposta à 
Assembleia Municipal:--------------------------------------------------------------------------------- 
a) Levar 5% desse resultado para Reservas Legais;----------------------------------------------- 
b) Levar a parte restante para Resultados Transitados.------------------------------------------- 
Tudo isto porque o valor existente na conta Património é superior a 20% do Activo 
Líquido, estando salvaguardada a disposição referida no ponto 2.7.3.4 do POCAL, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro.-------------------------------------- 
Depois das explicações dadas pelo presidente da Câmara Municipal, sobre os documentos 
apresentados e proposta de aplicação do resultado do exercício, foram os mesmos 
submetidos à votação.----------------------------------------------------------------------------------- 
Os documentos elaborados foram aprovados, por maioria, com os votos a favor de Manuel 
Soares, António Coutinho, Raul Duarte e Elisabete Henriques e a abstenção dos vereadores 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.  Os vereadores Celestino Martins e 
Acácio Barbosa disseram terem optado pela abstenção porque a prestação de contas dizia 
respeito, exclusivamente, a decisões tomadas pelo anterior executivo.-------------------------- 
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Juntas de Freguesia – Transferência de Verbas – Proposta:  - Foi aprovado, por 
unanimidade, solicitar autorização à Assembleia Municipal para a renovação das 
competências delegadas pelo anterior executivo municipal nas Juntas de Freguesia, 
referente à limpeza de valetas, em vigor à data da tomada de posse do actual executivo e da 
transferência de verbas previstas nesses protocolos, com as seguintes alterações:------------- 
Os pagamentos ás Juntas de Freguesia deverão obedecer às seguintes normas:---------------- 
a) A transferência para a Junta de Freguesia será feita em função da limpeza efectuada em 
estradas, caminhos e outras vias, na proporção de 0,55€ por cada metro linear executado;-- 
b) Para efeitos do pagamento das transferências devidas, após a realização dos trabalhos de 
limpeza, deverão ser elaborados Autos de Medição com a descrição pormenorizada dos 
trabalhos realizados, com indicação das distâncias e respectivos locais, elaborados e 
assinados pelos representantes da respectiva Junta de Freguesia e Câmara Municipal.------- 
Esta deliberação foi tomada para efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 66º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Paróquia de Cedrim – Apoio:  - Foi analisada a carta enviada pelo senhor Padre António 
Cabeça onde solicita o apoio do Município para a conclusão da pavimentação da área 
envolvente à Igreja de Cedrim.  O órgão executivo aprovou, por unanimidade, prestar o 
apoio solicitado no referido ofício.-------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 4, do artigo 64º d Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
RSU – Restituição:  - Foi aprovada, por unanimidade, a restituição do valor de RSU 
referente ao primeiro trimestre de 2009, a Helena Neves Bastos, na sequência do 
pagamento efectuado em duplicado.  A utente fez uma transferência bancária no valor de 
7,50€ sem especificar o número de utente ou o nome completo e ainda pagou em dinheiro 
na tesouraria da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Inventário – 2009:  - Para cumprimento do previsto na alínea e), do n.º 2, do art.º 64.º, da 
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, foram analisados os documentos do inventário dos bens do Município, que será 
submetido à apreciação do órgão deliberativo.------------------------------------------------------ 
AGIM – Sever Fashion – Apoio:  - Analisado o pedido apresentado pela AGIM, a solicitar 
a utilização do pavilhão gimnodesportivo, no próximo dia 24 de Abril, para a realização do 
evento “Sever Fashion”, o órgão executivo deliberou autorizar que o mesmo fosse 
realizado no pavilhão como recinto improvisado e que fosse emitida licença especial de 
ruído para o dia em que se vai realizar o evento.---------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Severdovougadance – Protocolo de Colaboração:  - Foi ratificado, por unanimidade, o 
protocolo de colaboração celebrado entre o Município e a Audioglobo, Lda., para a 
realização do evento Severdovougadance, que ocorreu no passado dia 3 de Abril.------------ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Escola de Nespereira – Cedência:  - Foi presente e analisado um ofício remetido pela Junta 
de Freguesia de Rocas do Vouga a informar que não pretende ocupar a Escola Primária de 
Nespereira de Cima.  No entanto, comunicam que existe um grupo de residentes de Vila 
Seca que está a criar uma associação e que pretende sediar a mesma naquela escola 
desocupada.  O órgão executivo aprovou, por unanimidade, ceder as instalações da Escola 
Primária de Nespereira de Cima em regime de comodato gratuito.------------------------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º d Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
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Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) AdRA – Protocolo:  - Foi aprovado, por unanimidade, o protocolo a celebrar entre o 
Município e a AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A., cujo documento regula a 
disponibilização de meios humanos e materiais afectos ao Município para a transição da 
gestão da rede municipal de água.--------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
2) Colectividades – Subsídios:  - Na sequência da proposta apresentada, depois de 
analisados os Planos de Actividades das associações e constatado o interesse municipal das 
actividades a desenvolver e no uso da competência conferida através da alínea b), do n.º 4, 
do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais, deliberou a Câmara Municipal, por 
unanimidade, apoiar as colectividades do concelho ou que desenvolvem actividades no  
município de interesse municipal mediante a atribuição de subsídio para os seguintes fins:- 
a) Culturais e Ocupação dos Tempos Livres:-------------------------------------------------------- 
- Associação de Folclore, Danças e Cantares de Silva Escura.............................4.000,00€ 
- Rancho Folclórico de Sever do Vouga..............................................................2.000,00€ 
- Rancho Folclórico de Rocas..............................................................................2.000,00€ 
- Associação Desportiva Águias de Carrazedo....................................................1.500,00€ 
- Associação Cultural e Desportiva de Dornelas.................................................1.250,00€ 
- Associação Cultural e Social de Couto de Esteves............................................1.500,00€ 
- Clube Desportivo da Silveira……………….…………………………………1.250,00€ 
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas...............................................................2.000,00€ 
- JOVOUGA........................................................................................................1.500,00€ 
- Associação de Jovens de Talhadas……………………………………………1.250,00€ 
- Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense………………..2.500,00€ 
- Grupo Desportivo, Cultural e Social Silvaescurense………………………….2.500,00€ 
- Clube Desportivo e Cultural de Paradela……………………………………...1.250,00€ 
- Banda União Musical Pessegueirense………………………………………...8.750,00€ 
- Filarmónica Severense………………………………………………………...8.750,00€ 
- Associação de Artesãos de Sever do Vouga…………………………………..1.500,00€ 
- Associação Cantares do Vouga…………………………………………………750,00€ 
- Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga…………...2.500,00€ 
- LANCE – Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de Esteves…………….1.750,00€ 
- Liga dos Amigos de Romezal…………………………………………………1.250,00€ 
- Associação Águias da Mouta……………………………………………………500,00€ 
- Clube de Caça e Pesca do Couto de Esteves e Rocas…………………………...750,00€ 
- Clube de Caça e Pesca de Dornelas do Vouga………………………………….750,00€ 
- Corpo Nacional de Escutas – Rocas…………………………………………….750,00€ 
- Liga dos Amigos do Folharido e Braçal………………………………………1.500,00€ 
- Palmo Inteiro – Associação Cultural………………………………………….1.250,00€ 
- Associação de Nespereira (em constituição)...………………………………….500,00€ 
- Associação Tradicional do Carnaval de Cedrim………………………………..500,00€ 
b) Desportivos:------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Associação Desportiva e Cultural de Lourizela……………………………….3.000,00€ 
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas………………………………………...7.500,00€ 
- Vouga Sport Clube……………………………………………………………1.500,00€ 
- JAP – Juventude Académica Pessegueirense………………………………..20.000,00€ 
- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga………………….7.500,00€ 
- Clube Recreativo e Cultural de Talhadas……………………………………..2.500,00€ 
- Associação Desportiva Severense…………………………………………….7.500,00€ 
c) Sociais:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- APCDI……………………………………………………………………….10.000,00€ 
- Liga dos Amigos do Centro de Saúde………………………………………...1.500,00€ 
- SOLIDÁRIOS…………………………………………………………………2.000,00€ 
- Centro Social Maria da Glória de Almeida Pinho…………………………...10.000,00€ 
- Santa Casa da Misericórdia………………………………………………….10.000,00€ 
- Fundação Bernardo Barbosa de Quadros……………………………………10.000,00€ 
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d) Protecção Civil e Defesa do Meio Ambiente:---------------------------------------------------- 
- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga………...………21.000,00€ 
e) Educação, para actividades extracurriculares:---------------------------------------------------- 
- Assoc. de Pais e/ou Enc. de Educ. dos Alunos da Escola E.B. 2.3…………...1.000,00€ 
- Assoc. de Pais e/ou Enc. de Educ. dos Alunos da Escola Secundária………..1.000,00€ 
- Assoc. de Pais e/ou Enc. de Educ. dos Alunos das Escolas de Talhadas……….500,00€ 
- Associação de Pais da Freguesia de Cedrim…………………………………….500,00€ 
- Assoc. de Pais e/ou Enc. de Educ. do Núcleo Escolar da Freg. de Pessegueiro..600,00€ 
- Assoc. de Pais e/ou Enc. de Educ. do Núcleo Escolar de Sever do Vouga……..600,00€ 
- Assoc. de Pais e Enc. de Educ. do Núcleo Escolar de Dornelas………………..500,00€ 
- Associação de Pais de Rocas……………………………………………………600,00€ 
- Associação de Pais de Paradela…………………………………………………500,00€ 
- Viking Kaiak Clube…………………………………………………………...1.000,00€ 
- Associação Sempre Escola (Irijó)……………………………………………….500,00€ 
Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar as minutas dos CDD – Contratos-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo e Protocolos para serem celebrados com as colectividades. 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º d Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
3) Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo:  - Foi presente e analisado o 
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo que tem como objectivo a definição 
da cooperação financeira a atribuir pelo Município, durante o ano de 2010, às associações 
do nosso concelho que desenvolvem actividades desportivas, tendo o mesmo sido 
aprovado pelo órgão executivo por unanimidade.--------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º d Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
4) Protocolo com as Associações:  - De seguida, foi analisado o Protocolo da Cultura, 
Desporto e Tempos Livres a celebrar entre o Município e as associações do concelho 
visando acções no âmbito da cultura, educação, acção social, tempos livres e protecção 
civil e defesa do meio ambiente.  O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o referido 
protocolo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º d Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
5) Minuta de Contrato – Empreitada:  - Conforme determina o artigo 98º, do Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, foi aprovada, por unanimidade, a minuta do contrato a 
celebrar com a sociedade Construtora Paulista, Lda., referente à empreitada adjudicada na 
reunião do dia 23 de Dezembro de 2009 denominada “Rede de Abastecimento de Água aos 
lugares de Castelões, Presas e Espinheiro”.---------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
6) “E.M. 554 – Urbanização entre a E.N. 328 e a Senhorinha – Correcção nos termos do 
artigo 228º” – Prorrogação de Prazo:  - Em presença do pedido apresentado pela firma 
adjudicatária e em conformidade com a informação técnica, ratificou a Câmara, por 
unanimidade, a concessão da prorrogação graciosa da obra em curso por um período de 60 
dias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
7) Programa Casa +:  - No âmbito do Programa Casa +, foi presente uma informação dos 
Serviços Técnicos a solicitar o apoio necessário para a recuperação de uma habitação em 
Nogueira, freguesia de Pessegueiro do Vouga.  Foi aprovado, por unanimidade, fornecer 
material de construção, bem como, prestar apoio através dos meios disponíveis da 
autarquia – equipamento e pessoal – para a recuperação da habitação de António 
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Rodrigues da Loura, conforme o previsto no Regulamento de Apoio à Recuperação de 
Habitações Degradadas e à Auto-Construção/Beneficiação.-------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
--------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------- 
Foi registada a intervenção dos senhores Manuel Joaquim Dias, Adelino Coutinho Tavares 
Dias e Alberto Tavares Machado, residentes no lugar da Mouta, freguesia de Couto de 
Esteves.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os munícipes solicitaram informação sobre a promessa dada aos agricultores para fruírem 
da água sobrante do depósito da Mouta.-------------------------------------------------------------- 
Na resposta, o presidente da Câmara Municipal disse que iria transmitir ao vereador 
António Coutinho para agendar uma reunião e verificar o que pretendiam.-------------------- 
---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 


