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-------------------------------------------ACTA N.º 4/2008------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e cinco de Fevereiro de 2008. ------------------------------- 

---- No dia vinte e cinco de Fevereiro do ano de dois mil e oito, 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. António José Martins Coutinho, Vice-

Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, António Martins Pereira, Dr. João Miguel 

Tavares de Almeida e José Carlos Martins Ribeiro, Vereadores. -------------------------------- 

---- Foram registadas as faltas justificadas dos membros Dr. Manuel da Silva Soares, por se 

encontrar em reunião na GAMA e Eng.º António Bispo Rodrigues por ter um 

compromisso inadiável. -------------------------------------------------------------------------------- 

---- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e doze 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----------------------------------------- 

- Fábrica da Igreja Paroquial de Pessegueiro do Vouga – Apoio------------------------------ 

- Aquisições por Via do Direito Privado---------------------------------------------------------- 

- Recepção Provisória Parcial – “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede 

Viária”------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Recepção Provisória – “Rede Viária – Beneficiação e Pavimentação de 4 Caminhos”--- 

- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 

- Informação – Sinalização Rodoviária – 2 Ruas em Paradela--------------------------------- 

- Anulação de Receita-------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Universidade Júnior – Apoio---------------------------------------------------------------------- 

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

1) Abertura de Concurso – “Construção de Infra-estruturas Florestais 2008 (Parque de  

 Merendas de S. Tiago)”------------------------------------------------------------------------- 

2) Abertura de Concurso – “Construção de Infra-estruturas Florestais para Prevenção  

 de Incêndios - 2008”---------------------------------------------------------------------------- 

3) Orçamento do Evento “Na Rota da Lampreia e da Vitela – 2008”----------------------- 

4) Museu Municipal de Sever do Vouga-------------------------------------------------------- 

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

Resumo Diário de Tesouraria: ------------------------------------------------------------------------ 

Operações Orçamentais:  .................................................................................... 657.813,30€ 

Caixa........................................................................................................................ 3.521,36€ 

Depósitos à Ordem: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Valores disponíveis............................................................................................. 469.786,17€ 

Valores consignados............................................................................................ 184.505,77€ 

Operações Não Orçamentais:.............................................................................. 319.820,36€ 

Receitas Virtuais (Documentos): ........................................................................... 1.184,51€ 

Intervenções: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Carlos – Informou que nos sanitários públicos a água encontra-se continuamente a 

correr, molhando o piso e provocando um mal-estar a quem utiliza aqueles equipamentos. 

António Coutinho – Respondeu que a situação estava para ser resolvida, através da 

modificação dos equipamentos, para retenção da água que vem directamente da nascente 

para os sanitários. --------------------------------------------------------------------------------------- 

João Almeida – Questionou sobre o processo de apoio para beneficiação da habitação do 

senhor Carlos Henriques Martins, de Paradela do Vouga, onde, aparentemente, possui o 

telhado em vias de cair. -------------------------------------------------------------------------------- 

António Coutinho informou que havia outros casos também prioritários, tais como, a 

reconstrução da casa que ardeu, em Talhadas. Mas, sobre o caso do senhor Carlos, 

informou saber que teria obtido telha para substituição. Contudo, toda a estrutura não 
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suporta a nova telha e é necessário construir uma laje e respectiva estrutura do telhado. 

Trata-se, portanto de uma situação prioritária, concluiu o vereador. ---------------------------- 

João Almeida – Por último, colocou algumas questões sobre uma resposta dada a um 

particular, através de ofício sem qualquer referência. Na sequência desta introdução, 

perguntou quem se responsabilizava caso o muro caísse. ----------------------------------------- 

O vereador Raul Duarte, que assinou o referido ofício, respondeu que o muro fora 

construído pelo Município, na sequência de uma aquisição amigável de terreno. O 

vereador João Almeidas solicitou um parecer fundamentado sobre a questão que 

apresentou, bem como informação sobre a forma de catalogação da correspondência. -------

Informação – Regime Jurídico de Urbanização e Edificação: - O Técnico Dr. Helder 

Pereira prestou alguns esclarecimentos sobre as alterações introduzidas pela Lei n.º 

60/2007 ao Decreto-Lei n.º 555/99, que estabelece o regime jurídico da urbanização e 

edificação. Transmitiu, também, que a falta de regulamentação criou algumas fragilidades 

e impediu que fosse realizado o regulamento. Aproveitou para informar a Câmara 

Municipal sobre as principais modificações introduzidas pelo mencionado diploma. -------- 

--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 

Fábrica da Igreja Paroquial de Pessegueiro do Vouga – Apoio: - A Fábrica da Igreja 

Paroquial de Pessegueiro do Vouga solicitou a atribuição de um subsídio para ajudar a 

custear a restauração da talha dourada e peças soltas dos séculos XVI, XVII e XVIII, 

trabalho com um custo que ultrapassará os 20.000€ (vinte mil euros). Analisado o pedido e 

atendendo a que se trata de um património cultural a preservar, foi aprovado, por 

unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 12.500€ (doze mil e quinhentos euros).------ 

Aquisições por Via do Direito Privado:  - Presentes e analisados os seguintes autos de 

expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 

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

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

“Rectificação dos Acessos à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo”: ----------------------- 

- de José Ferreira Bastos, residente em Lisboa, venda de uma parcela de terreno com 

340m2, pelo valor de 1.700,00€ (mil e setecentos euros); ------------------------------------ 

- de Manuel Correia Tavares, residente na freguesia de Talhadas, venda de uma parcela 

de terreno com 400m
2
, pelo valor de 2.000,00€ (dois mil euros).--------------------------- 

Recepção Provisória Parcial – “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede 

Viária”: - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi presente e aprovado, por maioria, o auto de 

recepção provisória da empreitada “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede 

Viária”, adjudicada à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., uma vez que os 

trabalhos descritos nos autos de medição n.
os

 1, 2 e 3 se encontram concluídos.-------------------- 

Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro; Abstenção 

– João Almeida, por não ter sido dada a informação desejada sobre a identificação da obra. ----- 

Recepção Provisória – “Rede Viária – Beneficiação e Pavimentação de 4 Caminhos”: - 
Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi presente e aprovado, por unanimidade, o auto de 

recepção provisória da empreitada “Rede Viária – Beneficiação e Pavimentação de 4 

Caminhos”, adjudicado à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., uma vez que 

os trabalhos que constituíram a empreitada se encontram concluídos.-------------------------------- 

Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 

Almeida e José Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes auto de medição de trabalhos para 

pagamento à medida das disponibilidades financeiras: -------------------------------------------- 

““CCoonnssttrruuççããoo  ddee  uumm  EEddiiffíícciioo  ppaarraa  aa  EEssttaaççããoo  ddee  CCaammiioonnaaggeemm””: ---------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 13 de trabalhos executados, no valor de 51.710,89€ (cinquenta e 

um mil, setecentos e dez euros e oitenta e nove cêntimos), acrescido do IVA. ----------- 
Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 

Almeida e José Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------- 

““RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeffiicciiaaççããoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo  ddee  44  CCaammiinnhhooss””: ---------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 4 de trabalhos previstos, no valor de 23.057,37€ (vinte e três mil, 

cinquenta e sete euros e trinta e sete cêntimos), acrescido do IVA. ------------------------- 



3/4 

Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 

Almeida e José Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------- 

““BBeenneeffiicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa””----------------------------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos, no valor de 44.889,66€ (quarenta e 

quatro mil, oitocentos e oitenta e nove euros e sessenta e seis cêntimos), acrescido do 

IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro; Abstenção 

– João Almeida, uma vez que o auto de medição foi apresentado à Câmara dois meses após a 

sua elaboração.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

““CCoonnssttrruuççããoo  ddee  IInnffrraa--eessttrruuttuurraass  ppaarraa  PPrreevveennççããoo  ddee  IInnccêênnddiiooss  eemm  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess  ––  

CCaammiinnhhooss  FFlloorreessttaaiiss  22000077””: --------------------------------------------------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 6 (final) de trabalhos executados, no valor de 27.271,60€ (vinte e 

sete mil, duzentos e setenta e um euros e sessenta cêntimos), acrescido do IVA. -------- 
Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 

Almeida e José Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Informação – Sinalização Rodoviária – 2 Ruas em Paradela: - Através do ofício n.º 

34/2008 de 2 de Fevereiro, a Junta de Freguesia de Paradela solicita a colocação de 

sinalização em duas vias daquela freguesia nestes termos: --------------------------------------- 

a) um sinal de sentido único na calçada das Eiras, do chafariz, perto da sede da Junta de 

Freguesia, para a E.N. 328; ----------------------------------------------------------------------- 

b) um sinal de sentido único na Bouça Pedra, da antiga via ferroviária para a E.N. 328.---- 

Para o efeito, foram elaboradas duas plantas que vão ser arquivadas juntas dos documentos 

desta reunião. No uso da competência conferida pela alínea u), do n.º 1, do artigo 64º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, o órgão executivo decidiu aprovar a colocação de sinais conforme o referido nas 

alíneas a) e b), assim como se encontra assinalado nas plantas. --------------------------------- 

Anulação de Receita: - Foi aprovada, por unanimidade, a anulação do seguinte documento de 

receita: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Documento n.º 4, referente à anulação da guia de receita n.º 1586 (emissão de alvará 

de loteamento); ------------------------------------------------------------------------------------- 
- Documento n.º 14, referente à devolução de vinhetas escolares de Fevereiro 2008. ----- 
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 do Orçamento da Despesa no valor de 15.050,00€ (quinze mil e cinquenta euros) 

e a 1ª Alteração ao Plano de Investimentos. A Câmara Municipal aprovou, por maioria, 

esta modificação orçamental. -------------------------------------------------------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro; Abstenção 

– João Almeida. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Universidade Júnior – Apoio: - O vereador do pelouro da Educação – Dr. António 

Coutinho – explicou que o pedido efectuado através do Fax n.º 54/2008, da Escola 

Secundária de Sever do Vouga, para apoio à iniciativa “Universidade Júnior”, prende-se 

com uma actividade extra-curricular promovida todos os anos, onde alguns jovens 

participantes fazem um primeiro contacto com a vida universitária, com vista à sua 

motivação pelo ensino superior. Posto isto, foi decidido, por unanimidade, prestar o apoio 

solicitado até 5 propinas, mediante prévia apreciação das inscrições pelos serviços da 

autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1) Abertura de Concurso – “Construção de Infra-estruturas Florestais 2008 (Parque de 

Merendas de S. Tiago)”: - Foi aprovada, por unanimidade, a abertura de um concurso 

limitado sem publicação de anúncio para a empreitada “Construção de Infra-estruturas 

Florestais 2008 (Parque de Merendas de S. Tiago)”, assim como o respectivo caderno de 

encargos, programa de concurso e anúncio. --------------------------------------------------------- 
Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 

Almeida e José Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Abertura de Concurso – “Construção de Infra-estruturas Florestais para Prevenção de 

Incêndios - 2008”: - Foi aprovada, por unanimidade, a abertura de um concurso limitado 

sem publicação de anúncio para a empreitada “Construção de Infra-estruturas Florestais 

para Prevenção de Incêndios - 2008”, assim como o respectivo caderno de encargos, 

programa de concurso e anúncio.---------------------------------------------------------------------- 
Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João 

Almeida e José Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Orçamento do Evento “Na Rota da Lampreia e da Vitela – 2008”:  - Através do 

documento apresentado, a Câmara Municipal tomou conhecimento do orçamento do 

evento “Na Rota da Lampreia e da Vitela – 2008”, organizado em parceria com a SEMA – 

Associação Empresarial e a AGIM – Associação para a Gestão, Inovação e Modernização.  

O valor total do orçamento é de 5.912,17€ (cinco mil, novecentos e doze euros e dezassete 

cêntimos). Assim, decidiu a Câmara Municipal, por maioria, aprovar o orçamento deste 

evento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro; Abstenção 

– João Almeida, devido à falta de valores que podem ser relevantes (almoço). --------------------- 

4) Museu Municipal de Sever do Vouga: - Seguidamente, com base no documento 

distribuído sobre o tema “Museu Municipal de Sever do Vouga”, e, após esclarecimento 

prestado pelo vereador do pelouro da Cultura – Dr. António Coutinho – foi aprovada, por 

unanimidade, a proposta sob a forma de ideia para ser lançada a candidatura. ---------------- 

---- 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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