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------------------------------------------ACTA N.º 10/2009-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e cinco de Maio de 2009.------------------------------------- 
---- No dia vinte e cinco de Maio 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, Dr. 
João Miguel Tavares de Almeida, Eng.º António Bispo Rodrigues e José Carlos Martins 
Ribeiro, Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Foi registada a falta justificada, por escrito, do membro António Martins Pereira.------- 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e quinze 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.------------------------------------ 
 AMBV – Extinção---------------------------------------------------------------------------------- 
 1ª Volta a Portugal Masters----------------------------------------------------------------------- 
 Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------- 
 “Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal”– Relatório Final--------- 
 “E.M. 554 – Urbanização entre a E.N. 328 e a Senhorinha – Correcções nos termos do 

art.º 228” – Adjudicação Definitiva-------------------------------------------------------------- 
 “Centro Escolar de Couto de Esteves” – Abertura de Procedimento------------------------ 
 XXII Raide à Vitela – Parecer-------------------------------------------------------------------- 
 Restituição de Valor de Água--------------------------------------------------------------------- 
 9ª Modificação Orçamental----------------------------------------------------------------------- 
 2ª Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia da Freguesia de Cedrim – Apoio------- 
 1º Troféu Urbano de Karting S. Mateus – Apoio----------------------------------------------- 
 Viagem Convívio Sénior – 2009----------------------------------------------------------------- 
 Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) 31º Grande Prémio Abimota – Pedido de Autorização------------------------------------- 
2) “Sever do Vouga – O Braço da Inquisição” – VI Volume--------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 21 de Maio, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 1.064.611,91€ (um milhão, sessenta e quatro mil, seiscentos e 
onze euros e noventa e um cêntimos) e Operações não Orçamentais = 420.094,05€ 
(quatrocentos e vinte mil, noventa e quatro euros e cinco cêntimos).---------------------------- 
Comunicações:------------------------------------------------------------------------------------------- 
Candidatura ProgramaRia:  - A Câmara tomou conhecimento da informação interna 
exarada pela técnica superior de acção social referente à conclusão do contrato de 
consórcio da candidatura Programaria, para ser submetida ao POCentro.----------------------- 
AMBV – Prestação de Contas/2008:  - A Câmara tomou conhecimento do Resumo da 
Conta de Gerência/2008 (Fluxos de Caixa), da 1º Revisão do Plano de Actividades e 
Orçamento/2009 e das Actas do Conselho de Administração de 27 de Março e da 
Assembleia Intermunicipal do dia 29 de Abril da Associação de Municípios das Regiões 
Bairrada-Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador João Almeida começou por dizer que tinha tomado conhecimento de umas 
facturas/recibo emitidas pelo Município, relativamente a tarifas de Resíduos Sólidos, onde 
consta em campo a informar a existência de dívidas, quando os utentes já tinham liquidado 
e comunicado por diversas vezes esse facto nos serviços, mas a situação não é 
regularizada.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Director de Departamento informou que havia facturas não lançadas, objecto de 
processo interno de averiguação, para levantamento das situações verificadas, com vista à 
recolha de informação ou provas de pagamento.  Mais informou que, as situações 
constatadas serão regularizadas num futuro próximo.---------------------------------------------- 
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Mudando de assunto, e sobre a petição apresentada, na sequência da carta anónima enviada 
aos dois vereadores, o vereador João Almeida referiu que não acreditava haver despacho 
que delegue no Director de Departamento para se substituir ao presidente da Câmara, na 
resposta ao requerimento entregue na última reunião.---------------------------------------------- 
Em resposta, o presidente da Câmara disse que tinha delegado no Director de 
Departamento para compilar os dados e dar-se uma resposta à petição.------------------------- 
O vereador João Almeida, continuando, disse, como o requerimento foi dirigido ao 
presidente do órgão e a resposta nada refere quanto à opinião do presidente da Câmara, não 
sabiam se corroborava com todas as respostas exaradas, porque continham afirmações 
subjectivas, quando as questões apresentadas eram objectivas.----------------------------------- 
Sobre o mesmo assunto, o vereador António Rodrigues acrescentou que deveria haver um 
despacho do Presidente da Câmara e considerou que não foi dada uma resposta às questões 
apresentadas no requerimento, apenas foram emitidos alguns desabafos por parte dos dois 
técnicos, quando questionaram de forma simples e objectiva para analisarem até que ponto 
eram verdadeiras as afirmações exaradas na carta anónima.-------------------------------------- 
O presidente da Câmara respondeu que concordava com as informações dadas pela técnica 
e pelo Director de Departamento, que fora incumbido de responder e acreditava que 
tivessem dado a informação correcta, podendo estar incompleta.-------------------------------- 
Seguidamente, foi dada a palavra ao vereador António Rodrigues, para apresentar duas ou 
três questões:  Primeira – Autocarro Municipal , com vista a saber o ponto de situação e 
compreender o porquê de não ser utilizado;  Segunda – Sobre a varredora, para saber 
porque não estava a ser usada na limpeza, por exemplo, em horário pós-laboral;  Terceira – 
Cobertura do pavilhão e piscina, devido ao facto de ter ouvido falar que seria substituída a 
cobertura e constatar-se a infiltração de água.------------------------------------------------------- 
Em relação às questões formuladas pelo vereador António Rodrigues respondeu o 
presidente da Câmara o seguinte:  Quanto ao autocarro, que o processo ainda não foi 
visado pelo Tribunal de Contas, que apresentou recentemente, novas questões e a empresa 
fornecedora só entrega os documentos após a autorização da sociedade de leasing.  Em 
relação à varredora, informou que só pode ser operada com um colaborador portador de 
licença de condução para veículos pesados ou veículos especiais.  Por último, quanto às 
infiltrações nos dois equipamentos – pavilhão e piscina – solicitou ao vereador António 
Coutinho para anotar e analisar esse problema para ser resolvido.------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
AMBV – Extinção:  - Através do ofício datado de 12 de Maio corrente, a Associação de 
Municípios das Regiões Bairrada-Vouga deu conhecimento da deliberação da Assembleia 
Intermunicipal quanto à extinção da Associação de Municípios das Regiões Bairrada-
Vouga, uma vez que há já algum tempo que a mesma não está a desenvolver qualquer 
projecto.  O órgão executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a extinção da Associação 
e submeter este assunto à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.  Esta 
deliberação foi tomada ao abrigo da alínea m), n.º 2, do artigo 53º da Lei das Autarquias 
Locais.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, 
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------- 
1ª Volta a Portugal Masters:  - Atendendo aos benefícios com a divulgação do concelho na 
perspectiva do turismo, foi aprovado, por unanimidade, outorgar o protocolo entre a 
Fullsport – Aluguer e Comércio de Equipamentos para Eventos Desportivos, Unipessoal, 
Lda. e o Município, que tem como objectivo apoiar a 1ª Volta Portugal Masters, evento de 
ciclismo incluído no programa da Ficavouga 2009,  através do pagamento de 4.000,00€ 
(quatro mil euros) para despesas de logística.  Esta deliberação foi tomada ao abrigo da 
alínea b), do n.º 4, ambos do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais.-------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, 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 Rural de São João ao Galteiro”:------------------------------------------------------- 
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 de Norberto Henriques, residente na freguesia de Pessegueiro do Vouga, cedência 
gratuita de uma parcela de terreno com 32m2.-------------------------------------------------- 

b) “Rectificação da “Curva das Almas””:------------------------------------------------------------ 
 de Valentim Silva Rocha, residente na freguesia de Couto de Esteves, venda de uma 

parcela de terreno com 246m2 pelo valor de 2.460,00€ (dois mil, quatrocentos e 
sessenta euros).-------------------------------------------------------------------------------------- 

c) “Estrada do Interior de Cedrim”:------------------------------------------------------------------- 
 de David Martins Morais, residente no concelho de Alenquer, venda de uma parcela de 

terreno com 180m2 pelo valor de 2.700,00€ (dois mil e setecentos euros).----------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, 
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------- 
“Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal”– Relatório Final:  - A 
Câmara tomou conhecimento do conteúdo do Relatório Final da empreitada do 
“Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal” e adjudicação da mesma à 
empresa Construtora Paulista, Lda., que apresentou o valor mais baixo.------------------------ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, 
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------- 
“E.M. 554 – Urbanização entre a E.N. 328 e a Senhorinha – Correcções nos termos do art.º 
228” – Adjudicação Definitiva:  - Foi presente o “Relatório de Análise das Propostas” feito 
pela respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no passado dia onze de Maio 
de 2009, para apreciação do concorrente que apresentou o valor mais baixo:------------------ 
- Construtora Paulista, Lda.................................................................................67.264,00€ 
Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por maioria, 
adjudicar esta obra à firma Construtora Paulista, Lda., pelo valor da sua proposta no 
montante de 67.264,00€ (sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro euros).------------ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, 
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------- 
“Centro Escolar de Couto de Esteves” – Abertura de Procedimento:  - Nos termos da 
informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar a abertura 
de um concurso público para a empreitada de “Centro Escolar de Couto de Esteves”, de 
acordo com as grandes Opções do Plano e classificação orçamental 04/07.01.03.05, 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 José Martins Coutinho;--------------------------------------------------- 
 Vogal:  Fernando Marques Sá Marinheiro;----------------------------------------------------- 
 Vogal:  Maria Isabel Figueiredo da Silva.------------------------------------------------------- 
Suplentes:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Maria Manuela Bastos Pereira;------------------------------------------------------------------- 
 Rui Fernando Fernandes Loureiro.--------------------------------------------------------------- 
Perito para apoiar o júri:-------------------------------------------------------------------------------- 
 Luís Figueiredo Martins.--------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, 
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------- 
XXII Raide à Vitela – Parecer:  - Foi autorizada, por unanimidade, a passagem do XXII 
Raide à Vitela, evento organizado pelo Município de São João da Madeira, pelo nosso 
concelho nos dias 29, 30 e 31 de Maio.--------------------------------------------------------------- 
Restituição de Valor de Água:  - No seguimento de uma reclamação apresentada por José 
Silvestre Gaspar Fecha, referente a um consumo de água debitado no mês de 
Setembro/2005, o mesmo foi analisado, constatando-se que não foi confirmada a existência 
de qualquer problema no sistema de abastecimento particular, bem como na rede pública.  
Assim, e uma vez que não foi possível aferir qual o motivo do registo de consumo elevado, 
foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à restituição do valor de 795,31€ (setecentos e 
noventa e cinco euros e trinta e um cêntimos), atendendo ao facto de terem-se realizado 
intervenções, nessa altura, em vários locais da rede de Couto de Esteves que, porventura, 
possam ter causado o registo anormal de água no contador, conforme comunicou o 
vereador do pelouro.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 29º do Regulamento do Serviço de 
Abastecimento de Água em vigor na altura do consumo.------------------------------------------ 
9ª 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 9ª Modificação Orçamental, que contém a 7ª 
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 225.700,00€ (duzentos e vinte e cinco mil, 
setecentos euros) e a 7ª Alteração ao Plano de Investimentos.  A Câmara Municipal 
aprovou, por maioria, esta modificação orçamental.------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte e José Ribeiro;  
Abstenções – João Almeida e António Rodrigues.------------------------------------------------- 
2ª Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia da Freguesia de Cedrim – Apoio:  - 
Presente um pedido de isenção de taxas para a realização da “2ª Mostra de Cultura, 
Artesanato e Gastronomia da Freguesia de Cedrim” a ter lugar durante os próximos dias 9 
a 14 de Junho.  Analisado o pedido, foi aprovado, por unanimidade, autorizar a isenção de 
taxas, assim como prestar apoio logístico para o evento.------------------------------------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º do Regulamento 
de Taxas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1º Troféu Urbano de Karting S. Mateus – Apoio:  - A Comissão de Festas de São Mateus 
2009 pretende realizar o 1º Troféu Urbano de Karting São Mateus, no lugar de Paçô, no 
próximo dia 5 de Julho.  Para o efeito, solicitam apoio logístico por parte do Município.  
Foi aprovado, por unanimidade, prestar o apoio solicitado no pedido apresentado, bem 
como, a isenção de taxas pelo licenciamento e o encerramento da via.-------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Viagem Convívio Sénior – 2009:  - Na informação de 18 de Maio, a Técnica Superior Dr.ª 
Graciela Figueiredo informa qual a proposta para a XI Viagem Convívio Sénior/2009 prevista 
para o próximo dia 27 de Junho.  A viagem terá como destino Fátima e o Mosteiro da Batalha, 
tendo sido acordado que as Juntas de Freguesia assegurariam 50% dos custos inerentes com os 
transportes, bonés e crachás.  Foi aprovado por unanimidade, autorizar os encargos que o 
Município suportará com esta iniciativa.------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, 
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) 31º Grande Prémio Abimota – Pedido de Autorização:  - A Abimota – Associação 
Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins está a organizar a 
3~1ª Edição do “Grande Prémio Abimota” em ciclismo a realizar no dia 6 de Junho de 
2009, solicitando autorização para passagem pelo nosso concelho.  Foi aprovado, por 
unanimidade, emitir um parecer favorável.---------------------------------------------------------- 
2) “Sever do Vouga – O Braço da Inquisição” – VI Volume:  -  Seguidamente, o órgão 
executivo deliberou fixar o preço de venda de cada livro do VI Volume – “Sever do Vouga 
– O Braço da Inquisição” em 20,00€ (vinte euros), com um desconto de 20% para revenda.  
Foi deliberado, também, oferecer um exemplar do livro a cada membro da Câmara 
Municipal, assim como às bibliotecas vizinhas e aquelas que ofereceram documentos em 
permuta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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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