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------------------------------------------ACTA N.º 20/2010-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e sete de Outubro de dois mil e dez.------------------------ 
---- No dia vinte e sete de Outubro 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:  António José Martins Coutinho, Vice-
Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete Martins Henriques, Celestino 
Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.---------------------------- 
---- Foram registadas as faltas de Manuel da Silva Soares, por estar na CCDR-C, e João 
Miguel Tavares de Almeida, por estar em formação.----------------------------------------------- 
---- 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----------------------------------------- 
- Licença Especial de Ruído - Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida----- 
- Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------- 
- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- “Rede Viária - Beneficiação e Conservação da Rede Viária” – Prorrogação de Prazo--- 
- Seguro de Acidentes Pessoais dos Autarcas---------------------------------------------------- 
- Aquisição de Parcela de Terreno – Rectificação de Deliberação Camarária--------------- 
- APCDI - Pedido de Isenção de Taxa------------------------------------------------------------- 
- Agupamento de Escolas - Pedido de Isenção de Taxa----------------------------------------- 
- Receita-Anulação----------------------------------------------------------------------------------- 
- 14ª Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------- 
- Junta de Freguesia – Apoio------------------------------------------------------------------------ 
- Feira de Artesanato à Moda Antiga – Apoio---------------------------------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Colectividades – Subsídio (Alteração de Deliberação)------------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 22 de Outubro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 1.089.689,58€ (um milhão, oitenta e nove mil, seiscentos e 
oitenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) e Operações não Orçamentais = 
508.481,96€ (quinhentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e um euros e noventa e seis 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Plano Municipal de Promoção de Acessibilidade do Município de Sever do Vouga - 
Versão Final do Estudo:  - A Câmara tomou conhecimento da versão final do estudo 
relativo ao “Plano Municipal de Promoção e Acessibilidade”.------------------------------------ 
Plano Local de Promoção da Acessibilidade do Município de Sever do Vouga - Versão 
Final do Estudo:  - De igual modo, a Câmara tomou conhecimento da versão final do 
estudo relativo ao “Plano Local de Promoção e Acessibilidade”.-------------------------------- 
Dia Nacional da Água 2010:  - A Câmara tomou conhecimento da Declaração Conjunta 
dos Municípios da Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal.  Foi decidido 
submeter o mesmo documento à Assembleia Municipal.------------------------------------------ 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Acácio Barbosa colocou algumas questões sobre o andamento das obras 
levadas a efeito pela Vougapark, cujas respostas foram dadas pelo vice-presidente António 
Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, o vereador Acácio Barbosa perguntou quando iria ser intervencionada a estrada 
da Granja, atendendo ao facto de estar incluída na empreitada dos 50 caminhos.-------------- 
Foi-lhe respondido que o topógrafo tinha concluído o trabalho do levantamento 
topográfico, para a realização de um projecto, com vista à rectificação de algumas curvas, 
antes de ser colocado o novo pavimento.------------------------------------------------------------- 
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Na sequência da resposta dada através do ofício n.º 2292, remetido a Maria Helena de 
Jesus Almeida, e, na presença do seu marido, o senhor Adelino Francisco de Jesus Bastos, 
foi transmitido pelo vereador António Coutinho, que iria entrar em contacto com o senhor 
Carlos Alberto Martins Pereira, para constatar se pode remover o portão ou permitir o 
acesso pelos requerentes.  Mas, advertiu que, caso não reconhecesse o caminho como 
sendo público, os exponentes teriam de dirimir essa questão em tribunal.---------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Licença Especial de Ruído - Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida:  - Foi 
presente e analisado o pedido apresentado pela Ribeiradio-Ermida, ACE, para a emissão de 
uma licença especial de ruído para o emprego de explosivos na empreitada do 
“Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida”.  Analisada a Informação Técnica 
exarada pelos Serviços de Obras Públicas, o órgão executivo aprovou a emissão da licença 
especial de ruído para o efeito pretendido, na condição de cumprirem com as medidas de 
prevenção e de redução do ruído descritas no ponto 7 da Memória Descritiva apresentada 
pelo requerente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor -Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Aquisições por via do Direito Privado:  - Foram 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 dele constam, para realização da seguinte empreitada:----------------------- 
a) “RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall”:------------------------ 
- de António Martins da Silva, residente no lugar de Alinhada, da freguesia de Couto de 

Esteves, a cedência gratuita de duas parcelas de terreno, uma com 2m2 e outra com 
51m2;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- de Joaquim Duarte Machado, residente no lugar de Alinhada, da freguesia de Couto de 
Esteves, a cedência gratuita de uma parcela de terreno, com 22m2;------------------------- 

- de Armindo Moreira Silva Abreu, residente no lugar de Alinhada, da freguesia de 
Couto de Esteves, a cedência gratuita de uma parcela de terreno, com 34m2.------------- 

Votação:  A favor -Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Autos de Medição:  - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de 
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------- 
““ AAcceessssoo  àà  EEBB11  ddee  RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  --  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””:-------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 10 de trabalhos executados no valor de 18.570,20€ (dezoito mil, 

quinhentos e setenta euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------- 
““ EEssttrraaddaa  ddee  SSããoo  MMaatteeuuss  --  PPaaççôô  --  AAllaarrggaammeennttoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo””:-------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 8 de trabalhos executados no valor de 16.718,78€ (dezasseis mil, 

setecentos e dezoito euros e setenta e oito cêntimos), acrescido do IVA.------------------- 
““ AArrrruuaammeennttooss  ee  OObbrraass  CCoommpplleemmeennttaarreess  --  RReeppaarraaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddee  PPaasssseeiiooss  ee  
PPeeqquueennooss  LLaarrggooss  nnaa  VVii llaa  --  22ªª  FFaassee””:------------------------------------------------- ----------------- 
- Auto de Medição n.º 5 de trabalhos executados no valor de 13.685,28€ (treze mil, 

seiscentos e oitenta e cinco euros e vinte e oito cêntimos), acrescido do IVA.------------ 
““ RReeddee  VViiáárriiaa  --  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””:--------------------------- 
- Auto de Medição n.º 16 de trabalhos executados no valor de 33.769,75€ (trinta e três 

mil, setecentos e sessenta e nove euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.-- 
““ CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  EEBB11  ddee  RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  --  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””:-------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 10 de trabalhos executados no valor de 5.964,01€ (cinco mil, 

novecentos e sessenta e quatro euros e um cêntimo), acrescido do IVA.------------------- 
Votação:  A favor -Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
“Rede Viária - Beneficiação e Conservação da Rede Viária” – Prorrogação de Prazo:  - Em 
presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade com a 
informação técnica, aprovou a Câmara, por unanimidade, a concessão da prorrogação 
graciosa da obra em curso por um período de 180 dias.-------------------------------------------- 
Votação:  A favor -Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguro de Acidentes Pessoais dos Autarcas:  - A Câmara tomou conhecimento dos valores, 
coberturas e garantias do Seguro de Acidentes Pessoais Autarcas, assim como o facto dos 
mesmos já estarem inscritos na Apólice n.º 2020/166048/20 da Companhia de Seguros 
Allianz Portugal, S.A., conforme consta na decisão tomada em reunião de 28 de Novembro 
de 2005.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aquisição de Parcela de Terreno – Rectificação de Deliberação Camarária:  - Em reunião 
de 9 de Fevereiro de 2009, o órgão executivo deliberou adquirir uma parcela de terreno, 
com uma área de 933m2, a Henrique Martins da Silva, pelo valor de 25.000,00€ (vinte e 
cinco mil euros).  Posteriormente, verificou-se que o prédio encontrava-se indiviso, 
tornando-se necessário alterar a deliberação tomada no sentido de adquirir os 933m2 a 
favor do Município e realizar a divisão do prédio com vista a separarem-se os direitos de 
propriedade.  Assim, decidiu o órgão executivo, por unanimidade, alterar a deliberação 
tomada em 9 de Fevereiro de 2009 nos seguintes termos:----------------------------------------- 
a) Adquirir a fracção indivisa correspondente a 9/14 avos, do artigo 2118, rústico, da 

freguesia de Cedrim, a ser integrada no domínio público municipal, a Henrique 
Martins da Silva e mulher Maria Fernanda de Figueiredo Marques, residentes em 
Ninho d’Água, município de Águeda e Cidália Silva Martins e marido João Simões 
Pedro, residentes no lugar e freguesia de Cedrim, todos casados no regime da 
comunhão geral de bens, pelo valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros);------------- 

b) No mesmo acto, efectuar a divisão de coisa comum do prédio indicado na alínea 
anterior, entre o Município de Sever do Vouga e restantes comproprietários, Olga 
Maria Simões de Bastos e marido António Raul Ferreira Monteiro, residentes no lugar 
e freguesia de Cedrim, município de Sever do Vouga, casados no regime da comunhão 
geral de bens.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor -Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APCDI - Pedido de Isenção de Taxa:  - A Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado, 
através do ofício datado de 18 de Outubro, veio solicitar a utilização gratuita do Centro das 
Artes e do Espectáculo, no próximo dia 19 de Dezembro, para a realização da sua Festa de 
Natal.  O órgão executivo autorizou, por unanimidade, a utilização gratuita do CAE para o 
fim pretendido.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 4º do Regulamento do Centro das Artes e 
do Espectáculo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor -Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Agupamento de Escolas - Pedido de Isenção de Taxa:  - De igual modo, o Agrupamento de 
Escolas de Sever do Vouga veio solicitar a cedência gratuita do Centro das Artes e do 
Espectáculo, no próximo dia 30 de Novembro, para a apresentação de uma peça de teatro 
intitulada “Deixemos o Sexo em Paz”.  A Câmara autorizou, por unanimidade, a cedência 
gratuita do CAE.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 4º do Regulamento do Centro das Artes e 
do Espectáculo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor -Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Receita-Anulação:  - Foi analisada uma listagem de recibos, referentes a prolongamento e 
refeição, que foram anulados pelos motivos exarados.  A Câmara Municipal aprovou, por 
unanimidade, a anulação dos referidos documentos.----------------------------------------------- 
Votação:  A favor -Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
14ª 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 14ª Modificação Orçamental, que contém a 11ª 
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 172.800,00€ (cento e setenta e dois mil, 
oitocentos euros), a 8ª Alteração ao Plano de Investimentos e a 5ª Alteração ao Plano de 
Actividades.  A Câmara aprovou, por unanimidade, esta modificação orçamental.------------ 
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Votação:  A favor -Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta de Freguesia – Apoio:  - Seguidamente, foi analisada uma listagem de material a ser 
aplicado em vários chafarizes no lugar de Sanfins, no seguimento do pedido de apoio 
efectuado pela Junta de Freguesia de Rocas do Vouga.  Atendendo a que os referidos 
chafarizes estão ligados à rede e que, com a transferência para a AdRA tiveram de ser 
efectuadas ligações, o órgão executivo autorizou, por unanimidade, pagar a despesa com o 
material, no valor de 53,68€ (cinquenta e três euros e sessenta e oito cêntimos).-------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 6, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor -Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Feira de Artesanato à Moda Antiga – Apoio:  - Para a realização de uma Feira de 
Artesanato à Moda Antiga alusiva ao São Martinho, no dia 14 de Novembro, a Associação 
de Artesãos de Sever do Vouga veio solicitar autorização para a utilização do parque de 
estacionamento na Rua do Jardim, assim como a cedência de balcões, barracas e uma tenda 
com energia eléctrica e água.  Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou, por 
unanimidade, prestar o apoio logístico solicitado, bem como, o encerramento do 
estacionamento, para a realização do evento organizado por aquela instituição.--------------- 
Votação:  A favor -Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Colectividades – Subsídio (Alteração de Deliberação):  - Na reunião de 14 de Abril 
passado, foram aprovados os subsídios para as colectividades.  No entanto, verificou-se 
que na categoria “Educação, para Actividades Extracurriculares” estavam inseridos o 
“Viking Kaiak Clube” e a “Associação Sempre Escola (Irijó)”, quando deveriam estar na 
categoria “Ocupação de Tempos Livres”.  Assim, o órgão executivo aprovou, por 
unanimidade, proceder à correcção da deliberação acrescentando estas duas entidades na 
categoria correcta, atendendo ao facto daquelas duas entidades terem como actividades 
principais a “Ocupação de Tempos Livres”.--------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor -Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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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