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------------------------------------------ACTA N.º 18/2010-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e dois de Setembro de dois mil e dez.----------------------- 
---- No dia vinte e dois de Setembro 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, Director de Departamento 
Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.----------------------------------- 
---- 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, 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----------------------------------------- 
- “Centro Escolar de Couto de Esteves” – Alteração de Implantação------------------------- 
- “Centro Escolar de Couto de Esteves” – Auto de Suspensão de Trabalhos---------------- 
- “Estrada de São Mateus – Paçô – Alargamento e Pavimentação” – Revisão de Preços-- 
- Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ 
- Aquisição por via do Direito Privado------------------------------------------------------------ 
- Regulamento do Plano Municipal de Urbanização da Vila de Sever do Vouga – Versão 

Final-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Pedidos de Cedência do Centro das Artes------------------------------------------------------- 
- Mapa de Pessoal/2010 – 2ª Alteração------------------------------------------------------------ 
- 11ª Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------- 
- 12ª Modificação Orçamental – 3ª Revisão Orçamental--------------------------------------- 
- Contrato de Manutenção – Elevador------------------------------------------------------------- 
- Associação de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Pedido de 

Comparticipação------------------------------------------------------------------------------------ 
- Freguesia de Talhadas – Transporte Escolar---------------------------------------------------- 
- Associação de Pais de Paradela – Jardim de Infância – POC--------------------------------- 
- “24 Horas pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social” – Adesão------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Acácio Barbosa solicitou esclarecimento sobre o pagamento do subsídio ao 
Centro de Recreio e Cultura de Rocas do Vouga, bem como, sobre a estrada da Ribeirada, 
onde foi colocada uma placa identificativa de empreitada, sem que fossem indicados os 
trabalhos de beneficiação e constata-se que a estrada se encontra muito degradada.---------- 
Por último, apresentou uma situação relacionada com as entradas no CAE – Centro das 
Artes e do Espectáculo, na sequência de uma reclamação manifestada por um particular, 
que se fazia acompanhar por um menor de onze anos, e não deixaram entrar, quando veio a 
saber que tinha entrado uma criança acompanhada de um familiar.------------------------------ 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
“Centro Escolar de Couto de Esteves” – Alteração de Implantação:  - Foi analisada a 
informação dos serviços técnicos de obras públicas referente à necessidade de alterar a 
implantação do edifício destinado ao “Centro Escolar de Couto de Esteves”, na sequência 
da dificuldade na aquisição amigável de uma parcela de terreno.   O órgão executivo 
aprovou, por unanimidade, a alteração à implantação, atendendo às razões apresentadas na 
referida informação.------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A Favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
“Centro Escolar de Couto de Esteves” – Auto de Suspensão de Trabalhos:  - De acordo 
com a informação elaborada pelos serviços técnicos de obras públicas, foi aprovado, por 
unanimidade, fazer o levantamento da suspensão dos trabalhos na empreitada de “Centro 
Escolar de Couto de Esteves”, uma vez que se verificou a cessação das causas que 
determinaram a referida suspensão.------------------------------------------------------------------- 
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Votação:  A Favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
“Estrada de São Mateus – Paçô – Alargamento e Pavimentação” – Revisão de Preços:  - 
Foi apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no montante de 108,80€ 
(cento e oito euros e oitenta cêntimos), acrescido do IVA.  Tendo o valor sido confirmado 
pelos serviços técnicos, foi deliberado, por unanimidade, aprová-lo para pagamento, logo 
que as disponibilidades o permitam.------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A Favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Auto de Medição:  - Foi presente e aprovado o seguinte auto de medição de trabalhos para 
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------- 
““ EEssttrraaddaa  ddee  SSããoo  MMaatteeuuss  ––  PPaaççôô  ––  AAllaarrggaammeennttoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo””:------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 6 de trabalhos executados no valor de 10.435,74€ (dez mil, 

quatrocentos e trinta e cinco euros e setenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA.------ 
Votação:  A Favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Aquisição por via do Direito Privado:  - Foi presente e analisado o seguinte auto 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:----------------------- 
a) “CCaammiinnhhoo  ddaa  LLoommbbaa”:------------------------------------------------- ------------------------------ 
- de Licínio Pereira Martins, residente no lugar da Vinha Dónega, da freguesia de 

Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 130m2.------- 
b) “AAllaarrggaammeennttoo  nnaa  RRuuaa  CCoonnddee  BBeeii rróóss  ––  SSoouutteelloo”:------------------------------------------------ 
- de Maria Fernanda Bastos Nunes, residente no lugar de Soutelo, da freguesia de 

Paradela do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 15m2.------------ 
Votação:  A Favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Regulamento do Plano Municipal de Urbanização da Vila de Sever do Vouga – Versão 
Final:  - Não tendo sido apresentada qualquer sugestão ou observação após a divulgação do 
período de “Discussão Pública” referente ao projecto do “Regulamento do Plano 
Municipal de Urbanização da Vila de Sever do Vouga”, a Câmara Municipal aprovou a 
versão final do mesmo para ser submetida à apreciação da Assembleia Municipal.----------- 
Votação:  A Favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Pedidos de Cedência do Centro das Artes:  - Foram aprovados, por unanimidade, os 
seguintes pedidos de cedência gratuita do Centro das Artes e do Espectáculo:----------------- 
- da Opway, na sequência da realização de uma formação nos dias 9 e 10;--------------------- 
- da Filarmónica Severense, para um concerto de encerramento, no próximo dia 3 de 
Outubro;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- do Lidl, para a realização de uma reunião de trabalho, no próximo dia 28 de Setembro.---- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 4º do Regulamento do Centro das Artes e 
do Espectáculo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A Favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Mapa de Pessoal/2010 – 2ª Alteração:  - Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de 
alteração ao Mapa de Pessoal, para ser submetida à apreciação e aprovação por parte da 
Assembleia Municipal, na próxima sessão, conforme competência dada àquele órgão 
através do n.º 3, do artigo 5º da Lei n.º 12-A de 27 de Fevereiro de 2008.---------------------- 
Votação:  A Favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
11ª Modificação Orçamental:  - 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 11ª Modificação Orçamental, que contém a 9ª 
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 70.000,00€ (setenta mil euros).  A Câmara 
Municipal aprovou, por unanimidade, esta modificação orçamental.---------------------------- 
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Votação:  A Favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
12ª Modificação Orçamental – 3ª Revisão Orçamental:  - 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 3ª Revisão 
Orçamental, correspondente à 12ª Modificação, com um reforço do orçamento no valor de 
80.000,00€ (oitenta mil euros).  A Câmara aprovou, por unanimidade, esta revisão 
orçamental.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A Favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Contrato de Manutenção – Elevador:  - Foi ratificado, por maioria, o aditamento ao 
contrato de manutenção celebrado entre a firma Grupnor – Grupo Português de Elevadores 
do Norte, Lda. e o Município.-------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A Favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares;  Abstenção – João Almeida.----------------------- 
Associação de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Pedido de Comparticipação:  - 
A Associação de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga está a preparar uma 
candidatura ao Eixo Prioritário III – Prevenção e Gestão de Riscos – Código do Aviso 
POVT-35-2010-35, que tem como objectivo a construção de uma cobertura para viaturas 
de combate a incêndios e a beneficiação de todas as instalações sanitárias do quartel.  A 
estimativa do valor do investimento é de 213.245,00€ (duzentos e treze mil, duzentos e 
quarenta e cinco euros).  Para poderem fazer face ao valor não comparticipado (30%), 
solicitaram, no ofício datado de 17 de Setembro, o apoio financeiro do Município.  O 
órgão executivo aprovou, por unanimidade, assegurar a parte não financiada, 
correspondente ao valor não comparticipado, mediante a emissão da correspondente 
declaração para instruir o processo de candidatura.  Mais tarde, caso seja aprovada a 
candidatura, deverá ser submetido o processo para apreciação deste órgão, com vista à 
elaboração de um protocolo.--------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), 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.---------------------------------------------- 
Freguesia de Talhadas – Transporte Escolar:  - Seguidamente, foi analisado o ofício da 
Junta de Freguesia de Talhadas, datado de 30 de Julho, a solicitar a atribuição de um 
subsídio por parte do Município para as despesas com os transportes escolares.  Foi 
deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.712,50€ (três mil, 
setecentos e doze euros e cinquenta cêntimos).----------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), 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.---------------------------------------------- 
Associação de Pais de Paradela – Jardim de Infância – POC:  - A Associação de Pais e 
Encarregados de Educação dos Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância 
de Paradela do Vouga veio solicitar o apoio do Município com as despesas de um POC que 
esteve ao serviço de Novembro 2009 a Maio de 2010.  A Câmara aprovou, por 
unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e 
seguro.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), 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.---------------------------------------------- 
“24 Horas pelo Combate à Pobreza e à Exclusão Social” – Adesão:  - Na sequência do 
convite feito ao Município para adesão à iniciativa “24 Horas pelo Combate à Pobreza e à 
Exclusão Social”, os serviços de acção social elaboraram uma proposta com diversas 
actividades alusivas ao tema.  Analisada a proposta, o órgão executivo deliberou, por 
unanimidade, autorizar a realização das mesmas, que incluem a adaptação da história “A 
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Menina dos Fósforos”, a recolha de alimentos, brinquedos e roupas, o projecto Bioartes e 
torneio de futebol de rua.------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A Favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
--------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------- 
Não foi registada 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 
elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a 
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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