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------------------------------------------ACTA N.º 14/2009-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia treze de Julho de 2009.---------------------------------------------- 
---- No dia treze de Julho 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 Rui Fernando Fernandes Loureiro, Técnico Superior, para 
redacção da respectiva acta.---------------------------------------------------------------------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças:  Dr. Manuel da Silva Soares, presidente;  Dr. 
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente;  Dr. João Miguel Tavares de Almeida, 
Eng.º António Bispo Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro, Vereadores.------------------- 
---- Foram registadas as faltas justificadas dos membros Raul Alberto Conceição Duarte e 
António Martins Pereira.------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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.  O membro João Almeida 
não esteve presente aquando desta votação.--------------------------------------------------------- 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
 Corte de Curvas na EN 16------------------------------------------------------------------------- 
 FICAVOUGA 2009 – Subsídios----------------------------------------------------------------- 
 Feira do Arestal 2009 – Subsídio----------------------------------------------------------------- 
 DEE – Documento de Enquadramento Estratégico-------------------------------------------- 
 Clube de Caça e Pesca de Dornelas – Cedência de Terreno---------------------------------- 
 Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
 “Construção de um Edifício para a Biblioteca Municipal” –  Recepção Provisória 

Parcial------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Estabelecimentos – Horários---------------------------------------------------------------------- 
 Corte de Via Pública – Arraial – Ratificação--------------------------------------------------- 
 Corte de Via Pública – Marchas – Ratificação------------------------------------------------- 
 Corte de Via Pública – Arraial-------------------------------------------------------------------- 
 Prova de Ralicross e Crosscar – Autorização--------------------------------------------------- 
 12ª Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------- 
 Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) “Rectificação dos Acessos à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo” – 
Prorrogação de Prazo------------------------------------------------------------------------------- 
2) Universidade Sénior do Rotary Clube – Protocolo----------------------------------------- 
3) Corte de Via Pública – Arraial – Ratificação------------------------------------------------ 
4) Polis Litoral – Designação Membro Júri Concurso----------------------------------------- 
5) 71ª Volta a Portugal em Bicicleta – Parecer------------------------------------------------- 
6) Protocolo de Cooperação – Sistema de Mediação Pública-------------------------------- 
7) Indicação dos Representantes do Município no Conselho Geral Transitório----------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 10 de Julho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 915.464,03€ (novecentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta e 
quatro euros e três cêntimos) e Operações não Orçamentais = 431.895,28€ (quatrocentos e 
trinta e um mil, oitocentos e noventa e cinco euros e vinte e oito cêntimos).------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
João Almeida – Começou por dizer que tinha recebido um convite para a inauguração da 
biblioteca e pretendia saber se já tinha sido adjudicado definitivamente o fornecimento do 
mobiliário, desejando consultar o processo desse concurso no final da reunião. Sobre o 
mesmo assunto, perguntou se o arquitecto nomeado para o júri pertencia à autarquia. 
Continuou, dizendo que, ao ler a acta da reunião anterior, tinha verificado que existia um 
assunto abordado sobre a fossa da biblioteca e pretendia saber se a fossa era séptica e se 
estava licenciada. Perguntou, também, se os equipamentos que vieram para a secretaria são 
novos ou se já existiam, desejando saber, também, quem os tinha fornecido e qual o valor 
do fornecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente da Câmara – Sobre as questões colocadas pelo vereador João Almeida, 
respondeu o seguinte:  que, em relação ao mobiliário da biblioteca, não sabia se já tinha 
sido efectuada a adjudicação definitiva.  Contudo, considerava não ser necessário possuir 
todo o mobiliário para se inaugurar o edifício;  que, em relação à segunda questão, o 
arquitecto projectista teria de integrar o júri;  que a fossa da biblioteca tinha sido aprovada 
nos termos da lei e estava devidamente licenciada;  que, em relação ao mobiliário do 
balcão único, houve um procedimento concursal para as divisórias, mesas e cadeiras, 
fornecidas pela empresa Haworth, de Águeda, cujo equipamento será comparticipado 
através do programa SAMA.--------------------------------------------------------------------------- 
António Rodrigues – O vereador desejou saber se a obra da estrada do Sobral, tinha sido 
executada conforme o projecto, por ser muito estreita e a freguesia de Pessegueiro ser 
conhecida pelo facto de possuir muitas estradas idênticas. Continuando, disse que era 
muito vulgar, nesta altura de eleições, fazer-se este tipo de obras e apelou para que, ao 
fazerem-se as obras, as mesmas fossem executadas com perspectivas futuras e não só para 
remediar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da Câmara – Respondeu que era a opinião do vereador António Rodrigues e 
que, provavelmente, também seria a do presidente da câmara. Mas, como já lhe tinha sido 
explicado, tratava-se de um projecto que tinha de ser assim, para se beneficiar da 
comparticipação, nos termos da portaria publicada recentemente, que estabelecia o prazo 
de um mês para a execução deste tipo de obras, destinadas a servir terrenos agrícolas e não 
para o trânsito normal entre localidades. ------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Corte de Curvas na EN 16:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento do conteúdo do 
ofício enviado pela Câmara Municipal de Águeda a informar que a empreitada para corte 
de curvas na E.N. 16 irá ser lançada, brevemente, a concurso.------------------------------------ 
FICAVOUGA 2009 – Subsídios:  -  A Câmara aprovou, por unanimidade, os seguintes 
subsídios de participação para o cartaz cultural da Ficavouga 2009:----------------------------- 
 Rancho Folclórico de Rocas do Vouga................................................................250,00€ 
 Rancho Folclórico de Sever do Vouga.................................................................250,00€ 
 Rancho Folclórico de Silva Escura…...................................................................250,00€ 
 Florinhas de Silva Escura.....................................................................................250,00€ 
 Banda União Musical Pessegueirense..................................................................375,00€ 
 Filarmónica Severense..........................................................................................375,00€ 
 Kapittal..............................................................................................................1.000,00€ 
 Banda Lux..........................................................................................................1.000,00€ 
 Deep Sound........................................................................................................1.000,00€ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Feira do Arestal 2009 – Subsídio:  - A Comissão Executiva do Concurso Pecuário da Feira 
do Arestal solicitou uma ajuda monetária ao Município para realização do Concurso 
Pecuário da Raça Bovina Arouquesa da Feira do Arestal.  Foi aprovado, por unanimidade, 
atribuir um subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos euros), à semelhança do ano passado. 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea l), n.º 2, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
DEE – Documento de Enquadramento Estratégico:  - A Câmara tomou conhecimento da 
suspensão do prazo de apreciação do Documento de Enquadramento Estratégico, de 
acordo com o comunicado no ofício datado de 23 de Junho, enviado pelo Instituto da 
Água, I.P., onde solicitam mais elementos.---------------------------------------------------------- 
Clube de Caça e Pesca de Dornelas – Cedência de Terreno:  - Num ofício datado de 29 de 
Junho, remetido pela Junta de Freguesia de Dornelas ao Município, o Clube de Caça e 
Pesca de Dornelas veio solicitar a cedência de um terreno localizado no Santiago (Presa 
Nova) para a criação de um viveiro de coelhos bravos destinados ao repovoamento da 
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espécie na freguesia de Dornelas.  O órgão executivo deliberou, por unanimidade, ceder o 
referido terreno, em regime de comodato gratuito, por tempo indeterminado.------------------ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea f), do n.º 1, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Autos de Medição:  - Presentes e aprovados, por unanimidade, os seguintes autos de 
medição de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:------------ 
““CCoonnssttrruuççããoo  ddee  uumm  EEddiiffíícciioo  ppaarraa  aa  BBiibblliiootteeccaa  MMuunniicciippaall””:--------------------------------------- 
 Auto de Medição n.º 28 de trabalhos previstos no valor de 21.418,07€ (vinte e um mil, 

quatrocentos e dezoito euros e sete cêntimos), acrescido do IVA.--------------------------- 
““RReeccttiiffiiccaaççããoo  ddooss  AAcceessssooss  àà  ZZoonnaa  IInndduussttrriiaall  ddee  TTaallhhaaddaass  aattéé  aaoo  SSeeiixxoo””:------------------------ 
 Auto de Medição n.º 5 de trabalhos executados no valor de 29.646,00€ (vinte e nove 

mil, seiscentos e quarenta e seis euros), acrescido do IVA.----------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Construção de um Edifício para a Biblioteca Municipal” –  Recepção Provisória Parcial: - 
Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi presente e aprovado, por unanimidade, o auto de 
recepção provisória da empreitada “Construção de um Edifício para a Biblioteca Municipal”, 
adjudicada à firma Encobarra – Engenharia e Construção, S.A., uma vez que os trabalhos 
descritos no auto de medição n.º 28 se encontram concluídos.----------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estabelecimentos – Horários:  - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes horários 
de funcionamento:--------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ovelha Negra, de segunda a quinta, das 08:00 às 02:00 e às sextas, sábados e vésperas 

de feriado das 08:00 às 04:00, na condição de não haver qualquer reclamação;----------- 
 Café “O Júnior”, alargamento excepcional de horário nos próximos dias 10 e 11 até às 

04:00 e 06:00, respectivamente, para realização da festa da Freguesia.--------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 1, do artigo 5º e do n.º 1, do artigo 6º, 
respectivamente, do Regulamento dos Horários de Abertura e Funcionamento dos 
Estabelecimentos dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços.--- 
Corte de Via Pública – Arraial – Ratificação:  - Foi ratificada, por unanimidade, a 
autorização para o corte da estrada junto à Capela da Senhora da Boa Hora, em Penouços, 
para realização de um arraial no dia 12 de Julho.--------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Corte de Via Pública – Marchas – Ratificação:  - Foi ratificada, por unanimidade, a 
autorização para o corte da estrada em frente ao edifício dos Paços do Concelho, para 
realização de um desfile de marchas populares no dia 11 de Julho.------------------------------ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Corte de Via Pública – Arraial:  - Foi autorizado, por unanimidade, o corte da estrada em 
frente à Capela de São Macário, no próximo dia 25 de Julho, para realização de um 
arraial.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prova de Ralicross e Crosscar – Autorização:  - Foi deliberado, por unanimidade, emitir 
um parecer favorável referente à realização do XXVII Ralicross Rota da Luz e X Crosscar 
Rota da Luz nos próximos dias 25 e 26 de Julho, eventos integrados na 19ª edição da 
Ficavouga.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 41º do Regulamento Municipal do 
Licenciamento do Exercício e da Fiscalização de Actividades Diversas.------------------------ 
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12ª 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 12ª Modificação Orçamental, que contém a 1ª 
Alteração ao Orçamento da Receita no valor de 5,00€ (cinco euros) e a 9ª Alteração ao 
Plano de Investimentos.  A Câmara Municipal aprovou, por maioria, esta modificação 
orçamental.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho e José Ribeiro;  Abstenções – João 
Almeida e António Rodrigues.------------------------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) “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 unanimidade, conceder a prorrogação 
graciosa da obra em curso por um período de 30 dias.--------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Universidade Sénior do Rotary Clube – Protocolo:  - Foi aprovado, por unanimidade, o 
Protocolo de Cooperação entre o Município e o Rotary Club de Sever do Vouga para 
implementação da Universidade Sénior do Rotary Club de Sever do Vouga, assim como a 
cedência da sala de formação dos gabinetes técnicos, em regime de comodato gratuito.----- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Corte de Via Pública – Arraial – Ratificação:  - Foi ratificada, por unanimidade, a 
autorização para o corte da estrada junto à Capela da Senhora da Boa Hora, em Penouços, 
para realização de um arraial no dia 12 de Julho.--------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) Horários de Funcionamento de Estabelecimentos:  - Foram aprovados, por unanimidade, 
os seguintes horários de funcionamento de estabelecimentos:------------------------------------ 
 “Churrascaria Africana”, de segunda a domingo, das 08:00 às 00:00;---------------------- 
 “Café Nogueirense”, de segunda a domingo, das 09:00 às 02:00;--------------------------- 
 “Café Distrito”, de segunda a domingo, das 07:00 às 02:00.--------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 4º, do Regulamento dos Horários de 
Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos dos Estabelecimentos de Venda ao 
Público e de Prestação de Serviços.------------------------------------------------------------------- 
5) 71ª Volta a Portugal em Bicicleta – Parecer:  - Foi deliberado, por unanimidade, emitir 
um parecer favorável referente à passagem da 71ª Volta a Portugal em Bicicleta pelo nosso 
concelho, entre os dias 5 e 16 de Agosto de 2009.-------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 41º do Regulamento Municipal do 
Licenciamento do Exercício e da Fiscalização de Actividades Diversas.------------------------ 
4) Polis Litoral – Designação Membro Júri Concurso:  - Para efeitos do pedido formulado 
pela Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A., através do fax com a referência 
PRA.09.FX133/TF/ags, do passado dia 10 de Julho, decidiu o órgão executivo, por 
unanimidade, designar como membros do júri o arquitecto António Guedes como efectivo 
e a engenheira Margarida Vasconcelos como suplente.-------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) Protocolo de Financiamento – “Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração 
Urbana”:  - Foi aprovada, por unanimidade, a assinatura do protocolo de financiamento 
para o projecto denominado “Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana”, 
a celebrar com o Programa Operacional Regional do Centro – “Mais Centro”.---------------- 
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Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) Protocolo de Cooperação – Sistema de Mediação Pública:  - Foi aprovada, por 
unanimidade, a assinatura da adenda ao protocolo de cooperação celebrado entre o 
Município e o Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios, para o funcionamento de 
Sistemas de Mediação Pública.------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 2, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
7) Indicação dos Representantes do Município no Conselho Geral Transitório:  - Para 
efeitos do previsto no n.º 3, do artigo 14º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, foi 
aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada para designação dos representantes do 
Município que integrarão o “Conselho Geral Transitório”.  Assim, ficaram designados os 
seguintes elementos:------------------------------------------------------------------------------------ 
- Dr. António José Martins Coutinho;---------------------------------------------------------------- 
- Dr.ª Graciela Henriques de Bastos Figueiredo;---------------------------------------------------- 
- Eng.ª Maria Elisabete Martins Henriques.---------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, António Rodrigues 
e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
8) “Fornecimento de Mobiliário e Equipamento para a Biblioteca Municipal” - Relatório 
Final: - Foi cancelada a apreciação deste documento, porque os vereadores da oposição 
pretendiam consultar o processo. --------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------- 
Joaquim Zacarias – Sugeriu que a realização das Marchas Populares passasse a ser no 
Centro Cívico por considerar ser um espaço que se ajusta a este tipo de acontecimento, 
apesar de saber que a organização do evento não é da responsabilidade da Câmara. --------- 
Américo – Foi anotada a intervenção do senhor Américo, residente em Cedrim, que 
perguntou se iriam ser cumpridos os compromissos assumidos no auto de aquisição 
amigável de terreno para o caminho junto à Igreja Matriz de Cedrim, porque tinha cedido 
gratuitamente o terreno e já estavam a executar trabalhos noutras parcelas. ------------------- 
O presidente da câmara informou que a autarquia teria de cumprir com os compromissos 
assumidos e aprovados. -------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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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