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-------------------------------------------ACTA N.º 2/2009-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e seis de Janeiro de 2009.------------------------------------- 

---- No dia vinte e seis de Janeiro do ano de dois mil e nove, na vila de Sever do Vouga, 
edifício dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo como 

habitualmente, 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, 

António Martins Pereira, Dr. João Miguel Tavares de Almeida, Eng.º António Bispo 

Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro, 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----------------------------------------- 

 Seguro de Acidentes Pessoais dos Bombeiros – Actualização------------------------------- 

 Colectividades – Apoio:--------------------------------------------------------------------------- 
1) Centro Social Maria da Glória----------------------------------------------------------------- 

 Fundação Bernardo Barbosa de Quadros – Lotes 1 e 2 da Zona Industrial de Irijó------- 

 Abertura de Concurso para Projecto – Caminho da Teca------------------------------------- 
 “Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem” – Revisão de Preços 

Provisória-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Construção de Infra-estruturas Florestais para a Prevenção de Incêndios – 2008 

(Parque de Merendas de São Tiago)” – Revisão de Preços----------------------------------- 
 “Rectificação da E.M. 569 – Ligação à Barragem de Couto de Esteves/Ribeiradio – 

Execução de Entradas de Moradias na Ermida” – Revisão de Preços----------------------- 

 Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------- 
 Venda de Garagem--------------------------------------------------------------------------------- 

 “Rectificação dos Acessos à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo” – Prorrogação 

de Prazo---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Arraial – Corte de Estrada------------------------------------------------------------------------- 

 1ª Modificação Orçamental----------------------------------------------------------------------- 

 Taxas e Serviços Municipais – Actualização--------------------------------------------------- 

 Receita – Anulação--------------------------------------------------------------------------------- 
 Carnaval 2009--------------------------------------------------------------------------------------- 

 Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) FLI – Parecer------------------------------------------------------------------------------------- 
2) “Construção da E.B. 1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar” – Abertura de 

Concurso--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 

Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 23 de Janeiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações Orçamentais = 231.280,45€ (duzentos e trinta mil, duzentos e oitenta euros e 

quarenta e cinco cêntimos) e Operações não Orçamentais = 396.568,52€ (trezentos e 
noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e oito euros e cinquenta e dois cêntimos).---------- 

Comunicações:------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município de Albergaria-a-Velha - EN 16:  - A Câmara tomou conhecimento do ofício 
enviado pela Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha a informar que está previsto nas 

Grandes Opções do Plano de 2009 a beneficiação do pavimento da antiga E.N. 16 na área 

do Município de Albergaria-a-Velha.----------------------------------------------------------------- 

Equipas de Intervenção Permanente – Protocolo:  - A Câmara tomou conhecimento da 
versão final do protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as equipas 

de intervenção permanente, celebrado entre o Município de Sever do Vouga e a 

Autoridade Nacional de Protecção Civil.------------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 



2/5 

O vereador António Rodrigues disse ter tomado conhecimento que, há cerca de quinze 

dias, na estrada entre a ex-EN16 e Cedrim, foram realizados cortes no pavimento e 

admitiram que fosse para rectificação.  Contudo, algum tempo depois, constatam que estão 
a ser mal executados os trabalhos e o piso apresenta-se pior do que estava antes.------------- 

O presidente da Câmara Municipal respondeu, que o empreiteiro estava a proceder à 

rectificação do piso e a obra só seria recepcionada quando aquele trabalho estiver 

devidamente realizado.---------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando, o vereador António Rodrigues disse ter sido interpelado sobre um eventual 

desvio de dinheiros pertencentes ao Município.  Assim, perguntou ao presidente da 

Câmara se era verdade e qual fora a situação que aconteceu.------------------------------------- 
O presidente da Câmara informou que a situação ocorrida tinha haver com um cheque 

devolvido, mas os valores foram repostos antes de ser realizada a reconciliação bancária.  

Mais informou ter sido instaurado um processo disciplinar e a abertura de um inquérito 

para se verificar se existem ou não mais situações irregulares.  Contudo, como referiu o 
director de departamento, atendendo ao facto de estar a decorrer o processo disciplinar, 

toda a informação deve ser reservada, porque se encontra em segredo de justiça, não 

podendo ser prestado qualquer esclarecimento sobre o conteúdo do processo.----------------- 
Seguidamente, o vereador José Ribeiro perguntou ao presidente da Câmara se havia 

possibilidade de ser reposta a servidão que possuíam os proprietários dos terrenos situados 

próximo do caminho do Galteiro, eliminada após a realização das construções no Sobral.--- 
O presidente da Câmara informou que estava a ser realizado um processo de candidatura 

ao Agris, no âmbito do programa “Caminhos Rurais”, para beneficiação do Caminho do 

Galteiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, na sequência da situação exposta na última reunião pelo munícipe, senhor 
Joaquim Zacarias Paulino Gabriel, o presidente da Câmara prestou os seguintes 

esclarecimentos:----------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – No caso do senhor Zacarias a corga foi mudada pelo próprio proprietário, na sua 
conveniência, para local com menos inclinação e com muito menor capacidade de 

vazamento das águas.  A capacidade nos proprietários a montante e a jusante é a inicial, 

porque não mudaram a corga e tudo funciona impecavelmente.---------------------------------- 
2 – Na Senhorinha a corga/rego foreiro de rega mantém-se no mesmo local e o aumento 

das águas derivam da construção da estrada pela Câmara, com drenagem das águas 

pluviais para a mesma (corga/presa), afectando todos os confinantes.--------------------------- 

3 – No caso do senhor Zacarias só ele é afectado por ter mudado a corga de local e 
diminuído ele próprio a sua capacidade de escoamento.  Mesmo que houvesse aumento de 

caudal por causa da construção da variante (o que não nos parece ser verdade) a 

responsabilidade seria do dono da estrada que, neste caso, é a Estradas de 
Portugal/Direcção de Estradas.------------------------------------------------------------------------ 

4 – Na Senhorinha a obra de melhoramento da corga/rego foi resultado de pedido/parceria 

com Junta de Freguesia de Sever do Vouga por força de obra municipal (rectificação de 

estrada com colocação de rede de águas pluviais) e não por motivo de qualquer desvio ou 
acção de qualquer proprietário.------------------------------------------------------------------------ 

5 – O vereador da altura (facto confirmado pelo próprio e pelos trabalhadores municipais) 

apenas assumiu o compromisso de ceder as manilhas em nome da Câmara, o que foi 
cumprido.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – Pena é, que os senhores vereadores da oposição reconheçam, e bem, a legitimidade do 

vereador para o efeito e o não tenham feito em casos idênticos como na estrada de Souto 
Chão em que no exercício do seu pelouro ordenasse trabalhos semelhantes, isto é, 

comparticipação de despesa em trabalhos em propriedade privada (casa) afectada pela 

rectificação da estrada da localidade.----------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------Período da Ordem do Dia------------------------------------- 
Seguro de Acidentes Pessoais dos Bombeiros – Actualização:  - Relativamente ao seguro 

de acidentes pessoais dos Bombeiros Voluntários suportado pelo Município, a ANMP 

através da circular n.º 143/2008-LR, de 15 de Dezembro último, propõe uma actualização 
dos valores dos riscos cobertos, ligeiramente superiores às condições mínimas de seguro 

estabelecidas através da Portaria n.º 35/99, de 21 de Janeiro. Atendendo ao facto da 
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proposta ter de ser aprovada por todos os municípios subscritores e ao facto do aumento, 

conforme cálculo realizado, não proporcionar um aumento significativo no prémio a 

suportar por esta entidade, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, aceitar e aprovar 
a proposta de actualização apresentada pela ANMP – Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 

Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
Colectividades – Apoio:-------------------------------------------------------------------------------- 

1) Centro Social Maria da Glória:  - Foi presente uma carta do Centro Social Maria da 

Glória a solicitar a atribuição de um subsídio para minimização do encargo suportado com 
a compra de uma viatura nova de transporte colectivo.  Foi aprovado, por unanimidade, 

atribuir um subsídio até ao valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros),  mediante a 

entrega da factura e em função do valor de aquisição.  Esta decisão foi tomada no âmbito 

da deliberação de 14 de Fevereiro de 2004, sobre a atribuição de subsídios para aquisição 
de equipamento de transporte.------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 

Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
Fundação Bernardo Barbosa de Quadros – Lotes 1 e 2 da Zona Industrial de Irijó:  - Para 

encerramento do processo de aquisição dos terrenos adquiridos à Fundação Bernardo 

Barbosa de Quadros, designadamente, quanto à compensação nos termos do protocolo 
celebrado entre as duas entidades, foi decidido, por unanimidade, efectuar o pagamento do 

terreno correspondente aos lotes n.
os

 1 e 2 da Zona Industrial de Irijó.  Esta decisão foi 

tomada com base na proposta apresentada e na explicação dada pelo presidente da Câmara 

sobre este assunto.  Fica, portanto, autorizada a transferência de 6.239,06€ (seis mil, 
duzentos e trinta e nove euros e seis cêntimos) para o pagamento integral do terreno cedido 

nos termos do protocolo celebrado.------------------------------------------------------------------- 

Abertura de Concurso para Projecto – Caminho da Teca:  - Atendendo à informação 
apresentada pelo vereador do pelouro das obras públicas, foi aprovado, por unanimidade, 

abrir um procedimento de consulta para elaboração de um projecto para o “Caminho da 

Teca” (construção da ponte da ribeira da alombada, alargamentos e correcções de curvas, 
pavimentação, rede de águas e saneamento).-------------------------------------------------------- 

“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem” – Revisão de Preços 

Provisória:  - Foi apresentada a revisão de preços provisória relativa à obra em epígrafe, no 

montante de 98.006,64€ (noventa e oito mil, seis euros e sessenta e quatro 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 – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 

“Construção de Infra-estruturas Florestais para a Prevenção de Incêndios – 2008 (Parque 

de Merendas de São Tiago)” – Revisão de Preços:  - Foi apresentada a revisão de preços 

relativa à obra em epígrafe, no montante de 2.099,69€ (dois mil, noventa e nove euros e 
sessenta e nove 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 – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 

Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 

“Rectificação da E.M. 569 – Ligação à Barragem de Couto de Esteves/Ribeiradio – 
Execução de Entradas de Moradias na Ermida” – Revisão de Preços:  - Foi apresentada a 

revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no montante de 2.099,69€ (dois mil, noventa 

e nove euros e sessenta e nove 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 – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 

Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
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 
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efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação 

dos encargos que deles constam, para realização da seguinte empreitada:---------------------- 

a) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:------------------------ 
- de Adão Tavares da Costa, residente no lugar de Couto de Cima, da freguesia de Couto 

de Esteves, venda de duas parcelas de terreno com 60m
2
, cada, pelo valor de 480,00€ 

(quatrocentos e oitenta euros), por cada parcela;----------------------------------------------- 

- de Armando Soares Henriques, residente no lugar de Couto de Cima, da freguesia de 
Couto de Esteves, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 16m

2
 e venda de 

uma parcela de terreno com 66m
2
, pelo valor de 528,00€ (quinhentos e vinte e oito 

euros).------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b) “Alargamento e Acesso a Casa junto à Escola”:------------------------------------------------- 

- de Maria Júlia Martins Tavares Bastos, residente na freguesia de Cedrim, venda de 

uma parcela de terreno com 1148m
2
, pelo valor de 5.740,00€ (cinco mil, setecentos e 

quarenta euros).------------------------------------------------------------------------------------- 
c) “Alargamento da Estrada, inserção à Ponte do Folharido”:------------------------------------ 

 de Joel Silva Martins, residente no lugar do Folharido, da freguesia de Silva Escura, 

cedência gratuita de uma parcela de terreno com 70m
2
.--------------------------------------- 

d) “Arruamentos da Zona Industrial de Irijó – Infra-estruturas – 1ª Fase”:---------------------- 

- de Manuel Almeida Ferreira, residente no lugar de Irijó, da freguesia de Rocas, venda 

de uma parcela de terreno com 122m
2
, pelo valor de 1.220,00€ (mil, duzentos e vinte 

euros).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 

Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 

Venda de Garagem:  - Na sequência do pedido efectuado por Norberto Maria Simões para 
compra de uma garagem na Piolhosa, e atendendo ao facto de ter sido o único pedido que 

deu entrada nos nossos serviços, foi aprovado, por unanimidade, vender a garagem n.º 4 

por 15.000,00€ (quinze mil euros), conforme decisão tomada na reunião de 19 de Junho de 
2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 

Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
“Rectificação dos Acessos à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo” – Prorrogação de 

Prazo:  - Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade 

com a informação técnica, deliberou a Câmara, por maioria, conceder prorrogação graciosa 

da obra em curso por um período de 90 dias.-------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e 

José Ribeiro;  Abstenções – João Almeida e António Rodrigues.-------------------------------- 

Arraial – Corte de Estrada:  - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido apresentado por 
Carlos Artur Ferreira Carvalho, como representante da comissão de festas, a solicitar o 

corte de estrada no próximo dia 15 de Fevereiro, no lugar de Vide, freguesia de Talhadas, 

para realização do um arraial.-------------------------------------------------------------------------- 

1ª 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 1ª Modificação Orçamental, que contém a 1ª 
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 417.150,00€ (quatrocentos e dezassete 

mil, cento e cinquenta euros) e a 1ª Alteração ao Plano de Investimentos.  A Câmara 

Municipal aprovou, por maioria, esta modificação orçamental.---------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e 

José Ribeiro;  Abstenções – João Almeida e António Rodrigues.-------------------------------- 

Taxas e Serviços Municipais – Actualização:  - Foi presente a proposta de actualização das 

taxas previstas no Regulamento Municipal de Urbanizações, Edificação, Taxas e 
Compensações em 2,6%.  Em virtude da situação económica mundial e, particularmente, a 

nível nacional, bem como, às dificuldades financeiras dos munícipes, o presidente da 

câmara sugeriu que fosse retirada a proposta de actualização de taxas, uma vez que, de 
acordo com o previsto no artigo 60º do referido Regulamento, a Câmara Municipal tem a 
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possibilidade de actualizar, ou não, as taxas.  Em consequência, o órgão executivo decidiu, 

por unanimidade, não actualizar as taxas para o ano de 2009.------------------------------------ 

Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 

Receita – Anulação:  - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes documentos de 

anulação:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Documento n.º 3 (guia de receita emitida em duplicado);------------------------------------ 
 Documento n.º 4, (referente à correcção de um recibo de água);---------------------------- 

 Documento n.º 1 (vinhetas de Janeiro 2009 devolvidas).------------------------------------- 

Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 

Carnaval 2009:  - À semelhança de anos anteriores, foi deliberado, por unanimidade, 

contribuir com um subsídio de 4,00€ por cada aluno do concelho que participe no corso 

carnavalesco de 2009, assim como disponibilizar autocarros para o transportes dos 
mesmos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 

1) FLI – Parecer:  - Foi ratificado, por unanimidade, o parecer emitido pela Câmara 
Municipal referente ao pedido de financiamento submetido ao FLI – Financiamento Local 

ao Investimento, por parte da empresa Soares & Carvalheira, Lda.------------------------------ 

2) “Construção da E.B. 1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar” – Abertura de Concurso:  - 
Foi aprovado, por unanimidade, a abertura de um concurso público (artigo 130º do Código 

dos Contratos Públicos (CCP), aprovado através do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro) para a empreitada de “Construção da E.B. 1 de Rocas do Vouga – Centro 

Escolar”, assim como o programa de procedimentos e o caderno de encargos.  Foi, 
também, aprovado, por unanimidade, o júri do procedimento constituído por:----------------- 

Efectivos:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presidente:  António Coutinho, vereador;------------------------------------------------------- 
 Vogal:  Fernando Marinheiro, engenheiro;------------------------------------------------------ 

 Vogal:  Margarida Vasconcelos, engenheira.--------------------------------------------------- 

Suplentes:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Manuela Pereira, técnica;-------------------------------------------------------------------------- 

 Rui Loureiro, Dr.----------------------------------------------------------------------------------- 

Perito para apoiar o júri:-------------------------------------------------------------------------------- 

 Luís Figueiredo, Dr.-------------------------------------------------------------------------------- 
Secretária do júri:---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Isabel Figueiredo, Dr.ª----------------------------------------------------------------------------- 

---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
______________________________________________ 

 

______________________________________________ 


