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-------------------------------------------ACTA N.º 3/2009-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia nove de Fevereiro de 2009.----------------------------------------- 

---- No dia nove de Fevereiro 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 e cinco minutos, tendo sido dispensada 

a leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos 

os membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.---------- 
---- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.------------------------------------ 

------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 

 Adenda ao Protocolo – FLI------------------------------------------------------------------------ 

 Programa POLIS – Representante---------------------------------------------------------------- 
 Aquisição de Prédio – Vila------------------------------------------------------------------------ 

 “Rectificação dos Acessos á Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo” – Auto de 

Suspensão de Trabalhos--------------------------------------------------------------------------- 
 “Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal” – Abertura de Concurso 

Público----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------- 
 Cartão de Residente – Pedido--------------------------------------------------------------------- 

 2ª Modificação Orçamental----------------------------------------------------------------------- 

 Protocolos de Cooperação – Transportes Escolares-------------------------------------------- 

 Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 
1) Prolongamento Excepcional de Horário de Estabelecimento----------------------------- 

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

Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 6 de Fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações Orçamentais = 610.302,70€ (seiscentos e dez mil, trezentos e dois euros e 

setenta cêntimos) e Operações não Orçamentais = 408.813,62€ (quatrocentos e oito mil, 
oitocentos e treze euros e sessenta e dois cêntimos).----------------------------------------------- 

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

Candidatura da AGIM ao SIAC:  - Através do documento enviado aos membros do órgão 

executivo, tomaram conhecimento do conjunto de candidaturas elaboradas na AGIM e 
submetidas ao Sistema de Incentivo às Acções Colectivas (SIAC), do Programa 

Operacional “MaisCentro”, bem como, o conjunto de projectos com candidaturas 

apresentadas com vista ao “Apoio ao Investimento”, através do QREN.------------------------ 
“Saneamento – Colocação de Colector em Cedrim” – Rectificação de Trabalhos:  - A 

Câmara tomou conhecimento da informação da técnica responsável pela obra “Saneamento 

– Colocação de Colector em Cedrim”, onde esclarece as razões dos trabalhos de 

regularização/rectificação do pavimento na vala de saneamento ainda estarem por realizar.- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O vereador João Almeida perguntou ao presidente da Câmara Municipal qual era o 

afastamento estabelecido para as construções a confrontar com a via ciclável.  Isto, porque 
não deixaram um particular executar um muro confinante com a via, devido ao 

afastamento que deveria respeitar.-------------------------------------------------------------------- 

O presidente da Câmara Municipal respondeu que o canal rodoviário pertence à REFER e 
não sabia se possuem normas sobre o afastamento a respeitar para a realização de obras.  

Contudo, quando surgem situações, como o exemplo indicado pelo vereador, são remetidas 

para a REFER para se pronunciar e emitir parecer sobre o afastamento a cumprir.------------ 

A REFER apenas autorizou o Município a utilizar o canal ferroviário e caso pretendessem 
ou fosse necessário, poder-se-ia solicitar a intervenção da REFER, concluiu o presidente 

da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o vereador António Rodrigues pediu esclarecimento sobre uma notícia 
divulgada quanto à transferência do prédio da “Estação de Paradela” para o Município.----- 
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O presidente da Câmara Municipal respondeu que a senhora Secretária de Estado dos 

Transportes Terrestres proferiu despacho favorável e aguardavam por confirmação para a 

outorga da respectiva escritura.------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia------------------------------------- 

Adenda ao Protocolo – FLI:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento, através do 

documento enviado, que no passado dia 19 de Setembro do ano transacto, que as entidades 
integradas no Programa Finícia, mais concretamente, fazendo parte do “Fundo de Apoio ao 

Financiamento de Pequenos Investimentos realizados por Micro e Pequenas Empresas no 

Concelho de Sever do Vouga”, outorgaram através dos respectivos representantes a 

“Adenda ao Protocolo Financeiro e de Cooperação”.  Também, através do documento 
cujas cópias foram enviadas aos membros deste órgão executivo, tomaram conhecimento 

das principais alterações que constam na adenda.  Depois de prestados alguns 

esclarecimentos sobre as principais alterações do protocolo, a Câmara Municipal, ratificou 
a assinatura do documento, por unanimidade.------------------------------------------------------- 

Programa POLIS – Representante:  - Sob proposta do presidente, o órgão executivo 

designou o respectivo presidente da Câmara como representante do Município de Sever do 

Vouga no “Conselho Consultivo da Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A.”.----------- 
Aquisição de Prédio – Vila:  - Depois de apreciada a proposta de Virgínia Fernanda da 

Costa, para venda ao Município do prédio sito no centro da vila, com o artigo matricial n.º 

450, confinante com o prédio da “Casa do Artesão”, decidiu a Câmara Municipal, por 
unanimidade, negociar a aquisição do prédio até ao valor de 40.000€ (quarenta mil euros).- 

“Rectificação dos Acessos á Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo” – Auto de 

Suspensão de Trabalhos:  - Atendendo às condições climatéricas que têm dificultado a 
execução dos trabalhos ainda por realizar na obra em epígrafe, designadamente, 

pavimentação e pintura, foi determinada a suspensão dos trabalhos e elaborado o 

respectivo Auto, de acordo com o artigo 186º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.  O 

órgão executivo aprovou, por maioria, o Auto de Suspensão de Trabalhos.-------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, 

António Rodrigues e José Ribeiro;  Abstenção – João Almeida, por não haver coerência 

nos procedimentos administrativos.------------------------------------------------------------------- 
O vereador José Ribeiro ausentou-se às 15:45.------------------------------------------------------ 

“Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal” – Abertura de Concurso 

Público:  - Foi ratificada, por unanimidade, a abertura de um concurso público (n.º 3 do 
artigo 4º da Portaria n.º 701-H/2008) para a empreitada de “Rectificação da Estrada de 

Nespereira de Cima ao Borralhal”, assim como o programa de procedimentos e o caderno 

de encargos.  Foi, também, aprovado, por unanimidade, o júri do procedimento constituído 

por:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Efectivos:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presidente:  Raul  Duarte, 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----------------------------------------------------------------------------- 

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 

efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação 

dos encargos que deles constam, para realização da seguinte empreitada:---------------------- 
a) “Caminho do Interior de Cedrim”:----------------------------------------------------------------- 

- de Henrique Martins da Silva, residente no lugar de Ninho d’Água, da cidade de 

Águeda, venda de uma parcela de terreno com 933m
2
, pelo valor de 25.000,00€ (vinte 

e cinco mil euros), por cada parcela.------------------------------------------------------------- 
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b) “Alargamento no Interior de Santo Adrião”:----------------------------------------------------- 

- de Leonilde Augusta Tavares Pereira, residente no lugar de Santo Adrião, freguesia de 

Cedrim, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 68m
2
.---------------------------- 

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

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

Cartão de Residente – Pedido:  - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de alteração de 
zona de estacionamento de “G” para “C” no Cartão de Residente, requerido por Sónia 

Rodrigues Melo, uma vez que, na rua onde reside, não existem lugares de estacionamento 

suficientes para os moradores.------------------------------------------------------------------------- 

2ª 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 2ª Modificação Orçamental, que contém a 2ª 
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 9.900,00€ (nove mil e novecentos euros) e 

a 2ª 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.-------------------------------- 

Protocolos de Cooperação – Transportes Escolares:  - Foi aprovada, por unanimidade, a 

celebração de protocolos de cooperação entre o Município e algumas IPSS’s do concelho 
(Centro Social Maria da Glória, Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem, Fundação 

Bernardo Barbosa de Quadros e Junta de Freguesia de Cedrim) para a implementação e 

operacionalização dos Transportes Escolares.------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Prolongamento Excepcional de Horário de Estabelecimento:  - Foi aprovado, por 

unanimidade, não aprovar o pedido de prolongamento excepcional do horário de 

estabelecimento “A Cave”, em Rocas do Vouga, para os próximos dias 13 e 23 de 
Fevereiro, atendendo ao parecer emitido pela GNR sobre os pedidos de intervenção quanto 

ao ruído proveniente do estabelecimento.------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------- 
O senhor Joaquim Zacarias Paulino Gabriel solicitou o uso da palavra para dizer que 

“ainda acerca daquele assunto das meias canas da corga, na última reunião, o senhor 

presidente da Câmara afirmou que o antigo vereador dissera que o compromisso era, 
efectivamente, levar lá as manilhas e depois ficando o compromisso de as colocar no sítio.  

O que ficou assente entre mim e o vereador da altura, está de acordo com os documentos 

que trouxe aqui numa reunião, em tempos, onde constatava que eram manilhas para obras 

da Câmara e não para obras do Joaquim Zacarias, estava lá escrito.  O ex-vereador também 
disse que o desvio das águas para aquela corga tinha sido iniciativa do pelouro de obras do 

Município.  Portanto, tinha sido responsabilidade desta entidade, justamente porque a Junta 

Autónoma de Estradas questionava a Câmara, no sentido de saber para onde é que havia de 
desviar o grande caudal de águas que, efectivamente, foi desviado para aquela corga, razão 

pela qual o vereador respondeu imediatamente à solicitação e foi ver “in loco” os 

prejuízos, disponibilizando-se a remediar o assunto”.---------------------------------------------- 

O presidente da Câmara Municipal disse que, os próprios trabalhadores da autarquia 
informaram que não havia esse compromisso.  Mas, referiu que, “a Câmara não tinha que 

lhe ir fazer nada” e ainda bem que disse que foi por causa da estrada da variante, porque 

não foi uma obra executada pelo Município e sobre a sua responsabilidade.------------------- 
---- 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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