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------------------------------------------ACTA N.º 15/2009-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e sete de Julho de 2009.--------------------------------------- 
---- No dia vinte e sete 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;  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 dez 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----------------------------------------- 
 Freguesia de Cedrim – Transportes Escolares-------------------------------------------------- 
 EP – Auto de Transferência – Castelões--------------------------------------------------------- 
 Aquisições Amigáveis de Terreno---------------------------------------------------------------- 
 “Ampliação e Adaptação do Jardim de Infância da Senhorinha” – Recepção Definitiva 
 EB 1 de Rocas do Vouga – Minuta de Contrato – Ratificação------------------------------- 
 Licenciamentos de Obras Particulares----------------------------------------------------------- 
 Projectos de Arquitectura-------------------------------------------------------------------------- 
 13ª Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------- 
 Bairro Social – Actualização das Rendas-------------------------------------------------------- 
 Programa de Expansão da Rede do Pré-Escolar – Componente de Apoio à Família – 

Aprovação dos Valores Referentes aos Escalões e Respectivas Tabelas de 
Comparticipação------------------------------------------------------------------------------------ 

 Fornecimento de Mobiliário para a Biblioteca Municipal – Adjudicação------------------ 
 Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Auto de Medição-------------------------------------------------------------------------------- 
2) “Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal” – Minuta do Contrato 
3) “Requalificação do Centro de Pessegueiro do Vouga” – Anulação de Procedimento- 
4) Proposta de Valores para Subsídios Económicos Destinados a Alunos Carenciados 

do 1º CEB – Ano Lectivo 2009/2010---------------------------------------------------------- 
5) Monografia de Couto de Esteves-------------------------------------------------------------- 
6) Livro “Emigração ao Assalto” – Aquisição de Exemplares------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 24 de Julho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 1.459.066,41€ (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil 
e sessenta e seis euros e quarenta e um cêntimos) e Operações não Orçamentais = 
443.411,35€ (quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e onze euros e trinta e cinco 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador António Rodrigues começou por referir que tinha ido a Cedrim, para constatar 
no local a situação apresentada pelo senhor Américo na última reunião.  Mais referiu ter 
constatado haver uma dualidade de critérios, não sabendo se era ou não intencional, porque 
houve a feitura dos muros e acessos às propriedades confinantes, ficando por executar o  
muro e acesso no terreno do exponente.-------------------------------------------------------------- 
Referiu ter observado outras obras em curso naquela freguesia, parecendo-lhe haver 
benefícios a mais para alguns, particulares, em comparação com o que está a ser executado 
para outros munícipes. --------------------------------------------------------------------------------- 
Mais constatou haver uma fuga de água no parque ou recreio da escola, a perder-se através 
da conduta de águas pluviais, quando deveria chegar aos tanques de rega. --------------------- 
Outra situação apresentada, dizia respeito aos arranjos na zona envolvente da Igreja Matriz 
de Cedrim, onde o Município destruiu o acesso da igreja para o cemitério, com vista ao 
alargamento do caminho. Mais referiu que alguns populares e autarcas da mencionada 
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freguesia, tinham manifestado algum desagrado.  Comentaram que tinham apresentado 
uma proposta no sentido do Município fornecer os materiais e a freguesia suportar os 
encargos com a mão-de-obra e, em conjunto, fazer-se um melhoramento daquele espaço.  
Considerou uma proposta aceitável, com vista a proteger aquele monumento.  Contudo, 
também poderia ser feito o mesmo trabalho na parte interior, designadamente, nos 
passadiços executados em pedrinha.------------------------------------------------------------------ 
Sobre a última sugestão, disse o senhor presidente da Câmara que a propriedade desse 
espaço não pertencia ao Município, não podendo esta entidade intervir em propriedades 
privadas. Contudo, se tivessem solicitado uma intervenção do calceteiro, certamente, o 
executivo não se opunha e autorizava esse apoio. Mais informou o presidente, que não se 
recordava de qualquer acordo para entrega de materiais. Mas, o vereador Raul Duarte 
confirmou que durante a negociação, ficou estabelecido que o município forneceria os 
materiais e a mão-de-obra por parte da junta de freguesia. --------------------------------------- 
Em relação à água no recreio da escola, comunicou que se tratava de um regadio que 
atravessava o recinto da escola e competia à junta de regrantes proceder à reparação e 
manutenção. O vereador António Coutinho informou que o regadio naquele ponto 
funciona por cifão e, quando a conduta se enche de ar provoca que a água transborde 
naquele local. Mais referiu que aquele problema já tinha sido resolvido. ----------------------- 
Em relação à expropriação do senhor Américo, em Cedrim, disse o presidente da Câmara 
que o empreiteiro tinha executado os trabalhos dos demais proprietários que rapidamente 
entraram em acordo com o Município. A aquisição do terreno do senhor Américo só foi 
aceite mais tarde e, portanto, teria de esperar a disponibilidade para serem executados os 
trabalhos exarados no documento de aquisição amigável de terreno.---------------------------- 
Continuando, o vereador António Rodrigues referiu, novamente, sobre o problema da água 
que aparece na estrada junto à casa da Dr.ª Lúcia, onde se constata haver um aluimento de 
terra e o seu aparecimento de mais um buraco.------------------------------------------------------ 
O vereador António Coutinho justificou que a conduta naquele local tem pouca inclinação 
e provoca o assoreamento. Portanto, teria de ser limpa com periodicidade. ------------------- 
Não havendo mais intervenções, passou-se ao período da ordem do dia.------------------------ 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Freguesia de Cedrim – Transportes Escolares:  - A Junta de Freguesia de Cedrim vem 
pedir um subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o 
Jardim Infantil de Cedrim durante o ano lectivo de 2007/2008 no valor de 3.331,21€ (três 
mil, trezentos e trinta e um euros e vinte e um cêntimos), que corresponde a 50% da 
despesa total.  Foi aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no referido valor, 
mediante a apresentação dos comprovativos da despesa total.------------------------------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
EP – Auto de Transferência – Castelões:  - A Câmara tomou conhecimento do Auto de 
Transferência para a Câmara Municipal de Sever do Vouga do lanço da antiga E.N. 328 
entre o km 14,875 e o km 15,075, da actual E.N. 328, na extensão de 260 metros, de 
acordo com o ofício enviado pela Estradas de Portugal, S.A.------------------------------------- 
Aquisições Amigáveis de Terreno:  - 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) “Alargamento do Caminho do Bouço Venho em Couto de Baixo”:-------------------------- 
- de Augusto Soares, residente no lugar da Couto de Baixo, freguesia de Couto de 

Esteves, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 30m2;---------------------------- 
- de Lurdes Dias da Silva, residente na freguesia de Couto de Esteves, cedência gratuita 

de uma parcela de terreno com 10m2.------------------------------------------------------------ 
b) “Estrada das Ínsuas”:-------------------------------------------------------------------------------- 
- de Pedro Alexandre Simões Fernandes, residente na freguesia de Cedrim, cedência 

gratuita de uma parcela de terreno.--------------------------------------------------------------- 
c) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:------------------------ 
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- de Carlos Alberto Leitão, residente no lugar de Couto de Cima, freguesia de Couto de 
Esteves, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 139m2;-------------------------- 

- de Armindo Tavares Mendes, residente na freguesia de Couto de Esteves, venda de 
uma parcela de terreno com 200m2, pelo valor de 1.600,00€ (mil e seiscentos euros);--- 

- de Agostinho Maria Martins Coutinho, residente na freguesia de Couto de Esteves, 
venda de uma parcela de terreno com 90m2, pelo valor de 720,00€ (setecentos e vinte 
euros).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) “Alargamento da Estrada de Decide à Senhora da Saúde”:------------------------------------ 
- de Eduardo José Tavares, residente em Vale de Cambra, cedência gratuita de uma 

parcela de terreno com 75m2;--------------------------------------------------------------------- 
- de Maria Carolina Jesus, residente no lugar da Decide, freguesia de Dornelas, cedência 

gratuita de uma parcela de terreno com 192m2;------------------------------------------------ 
- de Manuel Pinho Pereira, residente em Vale de Cambra, cedência gratuita de uma 

parcela de terreno com 300m2.-------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
“Ampliação e Adaptação do Jardim de Infância da Senhorinha” – Recepção Definitiva:  - 
Foi recebida definitivamente a empreitada “Ampliação e Adaptação do Jardim de Infância 
da Senhorinha”, devendo-se desencadear os demais procedimentos, designadamente, 
quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.----------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
EB 1 de Rocas do Vouga – Minuta de Contrato – Ratificação:  - A Câmara Municipal 
tomou conhecimento do documento elaborado referente à minuta do contrato da 
empreitada “EB 1 de Rocas do Vouga”, aprovado por despacho do presidente da Câmara 
para ser feita a notificação a que se refere o artigo 100º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro.  O órgão executivo ratificou, por unanimidade, a decisão proferida pelo 
presidente da Câmara Municipal, através do despacho de 23 de Julho último.----------------- 
Licenciamentos de Obras Particulares:  - Seguidamente e tendo em conta a legislação 
pertinente e as informações técnicas dadas para cada caso em particular, que aqui se dão 
como reproduzidas, foram tomadas as seguintes deliberações:----------------------------------- 
1) Projectos de Arquitectura:  - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes projectos 
de arquitectura:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 da A. Silva Matos, S.A., para ampliação de um edifício para escritórios (cave + R/C + 

1), na Zona Industrial dos Padrões (Proc. n.º 065/08), devendo o requerente cumprir 
com o disposto na Informação Técnica DF 0351/AVP/09 tendo sido, também, 
aprovada a deliberação final;---------------------------------------------------------------------- 

 de Silvério Pereira Martins da Silva, para construção de uma moradia unifamiliar, no 
lugar da Várzea – Senhorinha, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 011/09), 
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica DF 
0324/AVP/09 tendo sido, também, aprovada a deliberação final.--------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), n.º 5, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
13ª 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 13ª Modificação Orçamental, que contém a 10ª 
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 244.650,00€ (duzentos e quarenta e quatro  
mil, seiscentos e cinquenta euros) e a 10ª 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, João 
Almeida e José Ribeiro;  Abstenção – António Rodrigues.---------------------------------------- 
Bairro Social – Actualização das Rendas:  - Foi apresentada uma informação dos Serviços 
Sociais sobre o cálculo realizado para actualização das rendas sociais e apoiadas, do Bairro 
da Bela Vista, efectuada nos termos da legislação em vigor sobre essa matéria.  Este órgão 
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tomou conhecimento dos valores determinados para cada renda a cobrar aos respectivos 
arrendatários, com efeitos a partir do próximo mês de Agosto/2009. --------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
Programa de Expansão da Rede do Pré-Escolar – Componente de Apoio à Família – 
Aprovação dos Valores Referentes aos Escalões e Respectivas Tabelas de 
Comparticipação:  - Com base nas normas contidas no Despacho Conjunto n.º 300/97, 
foram actualizados os valores referentes aos escalões e respectiva tabela de 
comparticipações a suportar pelos Encarregados de Educação das crianças beneficiárias do 
Programa de Desenvolvimento e Expansão da Rede Pré-Escolar, no ano lectivo de 
2009/2010.  A Câmara tomou conhecimento, foram-lhe dadas as justificações necessárias e 
aprovou, por unanimidade, os valores a cobrar em função dos escalões e respectivos 
rendimentos associados, calculados nos termos da norma indicada.  Foram, também, 
aprovados por unanimidade, os valores dos encargos trimestrais dos Jardins de Infância 
para a aquisição de bens e serviços destinados ao prolongamento do horário e fornecimento 
de refeições para as crianças a movimentar através do Fundo de Maneio já constituído.  O 
órgão executivo aprovou, ainda, o pagamento da componente refeição após cinco dias à 
apresentação da factura mensal emitida pelas IPSS’s.---------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
Fornecimento de Mobiliário para a Biblioteca Municipal – Adjudicação:  - A Câmara 
tomou conhecimento do conteúdo do despacho exarado pelo presidente da Câmara, que 
contém a fundamentação para a decisão tomada para fornecimento de mobiliário para a 
Biblioteca Municipal.----------------------------------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Auto de Medição:  - Presente e aprovado, por unanimidade, o seguinte auto de medição 
de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:----------------------- 
““RReeccttiiffiiccaaççããoo  ddooss  AAcceessssooss  àà  ZZoonnaa  IInndduussttrriiaall  ddee  TTaallhhaaddaass  aattéé  aaoo  SSeeiixxoo””:------------------------ 
 Auto de Medição n.º 6 de trabalhos executados no valor de 20.070,36€ (vinte mil, 

setenta euros e trinta e seis cêntimos), acrescido do IVA.------------------------------------ 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
2) “Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal” – Minuta do Contrato:  - 
A Câmara aprovou, por unanimidade, a minuta do contrato, a ser celebrado com a empresa 
Construtora Paulista, Lda., para execução da empreitada de “Rectificação da Estrada de 
Nespereira de Cima ao Borralhal”, nos termos do n.º 1, do artigo 98º do CCP.---------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
3) “Requalificação do Centro de Pessegueiro do Vouga” – Anulação de Procedimento:  - 
Depois de analisada a Informação Técnica elaborada pelo técnico responsável pela 
empreitada de “Requalificação do Centro de Pessegueiro do Vouga”, foi aprovado, por 
unanimidade, proceder-se à anulação da abertura de um procedimento para execução da 
mesma.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
4) Proposta de Valores para Subsídios Económicos Destinados a Alunos Carenciados do 1º 
CEB – Ano Lectivo 2009/2010:  - Foi analisada a informação emitida pela Técnica dos 
Serviços Sociais e dada a explicação sobre os subsídios económicos atribuídos a alunos 
carenciados do 1º Ciclo.  Foi aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pelo 
Conselho Social de Educação para atribuição do subsídio único no valor de 40,00€ para o 
escalão A e 20,00€ para o escalão B e para a Caixa Escolar a atribuição do valor de 22,00€ 
para o ano lectivo de 2009/2010.---------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
5) Monografia de Couto de Esteves:  - Foi presente e analisado um ofício enviado pela 
Associação Cultural e Social de Couto de Esteves a informar da elaboração de uma 
monografia intitulada “Associação Cultural e Social de Couto de Esteves – Um Quarto de 
Século ao Serviço da Comunidade (1984-2009)” e a solicitar o apoio do Município para a 
sua concretização.  O órgão executivo deliberou, por unanimidade, adquirir 100 
exemplares da referida monografia.------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
6) Livro “Emigração ao Assalto” – Aquisição de Exemplares:  - Depois do órgão executivo 
ter analisado uma carta enviada por José Manuel da Silva Marques a informar que 
escreveu um livro intitulado “Emigração ao Assalto”, foi aprovado, por unanimidade, 
adquirir até 250 exemplares.--------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
---- 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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