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-------------------------------------------ACTA N.º 5/2008------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia dez de Março de 2008.---------------------------------------------- 
---- No dia dez de Março 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. 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 do membro António Martins Pereira, por motivos de 
saúde.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e vinte 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----------------------------------------- 
- Acordo de Resolução Convencional do Contrato---------------------------------------------- 
- Fábrica da Igreja da Freguesia de Couto de Esteves – Subsídio----------------------------- 
- Freguesias – Apoios:------------------------------------------------------------------------------- 

1) Junta de Freguesia de Cedrim – Transportes Escolares/Subsídio------------------------- 
2) Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Transportes Escolares------------------ 

- “Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de 
Esteves/Ribeiradio – Execução de Entradas de Moradias na Ermida” – Adjudicação 
Definitiva-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- “E.M. – Estrada de Sever do Vouga à Botica – Rede de Esgotos, Rectificação e 
Pavimentação” – Revisão de Preços------------------------------------------------------------- 

- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- “Pavimentação de 3 Ruas no Centro de Rocas do Vouga e Pavimentação do Parque de 

Estacionamento – 2” – Abertura de Concurso Limitado sem Apresentação de 
Candidaturas----------------------------------------------------------------------------------------- 

- “Captação, Tratamento e Distribuição de Água Domiciliária (Reservatórios, 
Substituição e Manutenção das Redes Actuais)” – Abertura de Concurso Limitado sem 
Apresentação de Candidaturas-------------------------------------------------------------------- 

- Licenciamentos de Obras Particulares----------------------------------------------------------- 
1) Projectos de Arquitectura----------------------------------------------------------------------- 
2) Deliberações Finais----------------------------------------------------------------------------- 
3) Solidários----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 
1) 2ª Modificação Orçamental-------------------------------------------------------------------- 
2) Horários de Funcionamento-------------------------------------------------------------------- 
3) Aquisição por Via do Direito Privado-------------------------------------------------------- 
4) Vouga Sport Clube – Plano de Actividades-------------------------------------------------- 
5) Liga dos Combatentes – Convívio na Cascata da Cabreia--------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Operações Orçamentais:  .................................................................................... 470.486,86€ 
Caixa........................................................................................................................... 997,18€ 
Depósitos à Ordem:------------------------------------------------------------------------------------- 
Valores disponíveis............................................................................................. 290.522,78€ 
Valores consignados............................................................................................ 178.966,90€ 
Operações Não Orçamentais:  ............................................................................ 320.229,11€ 
Receitas Virtuais (Documentos):  .......................................................................... 1.184,51€ 
Comunicação:  - Os vereadores João Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro 
entregaram à mesa uma comunicação a informar que, a partir desta data, passavam ao 
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estatuto de independentes, deixando de representar o Partido Social Democrata, neste 
órgão.  A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------ 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
António Rodrigues – Perguntou qual o ponto de situação da empreitada de arrelvamento do 
Campo Municipal, acrescentando que, atendendo ao facto do prazo de prorrogação já ter 
terminado, bem como ao facto de ter recebido uma comunicação sobre a aprovação da 
candidatura, não se compreendia porque a empreitada não era concluída.  Além do mais, 
sempre foi claro que havia financiamento para esta obra, afirmou o vereador.  Portanto, 
não compreendia porque se encontra a obra parada e questionou o ponto de situação.-------- 
António Coutinho – Respondeu que apenas a primeira fase foi objecto de financiamento e 
o executivo estava à espera do acordo a celebrar com a Secretaria de Estado do Desporto.  
Informou que não havia qualquer candidatura aprovada através do QREN, porque, na área 
do desporto, até ao montante, ainda não foi regulamentada a medida no âmbito do QREN.- 
João Almeida – Começou por dizer que deveria haver mais dignidade por este órgão, por 
forma a que as reuniões começassem no horário estabelecido e não deveriam ser 
interrompidas por funcionários que se deslocavam à sala para falar com os vereadores.----- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Acordo de Resolução Convencional do Contrato:  - Foi ratificada a assinatura do Acordo 
de Resolução Convencional do Contrato da Empreitada “Construção de Infra-Estruturas 
para a Prevenção de Incêndios – Caminhos Florestais 2006”celebrado entre o Município e 
a firma Silva Brandão & Filhos, Lda.----------------------------------------------------------------- 
Fábrica da Igreja da Freguesia de Couto de Esteves – Subsídio:  - A Fábrica da Igreja de 
Couto de Esteves vem solicitar o apoio financeiro do Município para a preservação e 
restauro de toda a talha dourada e peças soltas envolvendo o Arco do Cruzeiro.  Foi 
aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 12.500,00€ (doze mil e 
quinhentos euros) para fazer face aos encargos suportados com os referidos trabalhos.------ 
Freguesias – Apoios:------------------------------------------------------------------------------------ 
1) Junta de Freguesia de Cedrim – Transportes Escolares/Subsídio:  - Foi presente uma 
carta da Junta de Freguesia de Cedrim, no seguimento da compra de uma viatura nova, a 
solicitar um subsídio.  Foi aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 
7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros).  Esta deliberação foi tomada no âmbito da decisão 
tomada, em tempos, sobre a atribuição de equipamento de transporte.  Na mesma carta 
solicitam um subsídio referente ao transporte das crianças do Jardim de Infância de Cedrim 
durante o ano lectivo de 2006/2007, juntando, para tal, os documentos comprovativos.  Foi 
aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 50% do total, ou seja, 
2.339,04€ (dois mil, trezentos e trinta e nove euros e quatro cêntimos).------------------------ 
2) Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Transportes Escolares:  - A Junta de 
Freguesia de Pessegueiro do Vouga, através do ofício n.º 021/2008/HP, do passado dia 25 
de Janeiro, veio solicitar apoio para satisfazer os encargos suportados com o transporte de 
crianças para o Jardim de Infância daquela freguesia.  Este órgão decidiu, por 
unanimidade, como habitualmente, subsidiar em metade dos encargos suportados mediante 
a apresentação dos documentos comprovativos dos pagamentos realizados, ou seja, 
2.670,38€ (dois mil, seiscentos e setenta euros e trinta e oito cêntimos).------------------------ 
“Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de 
Esteves/Ribeiradio – Execução de Entradas de Moradias na Ermida” – Adjudicação 
Definitiva:  - Na presença do “Relatório de Análise das Propostas” feito pela respectiva 
comissão, na sequência da reunião realizada no passado dia vinte e um de Fevereiro de 
2008, para apreciação do concorrente que apresentou o valor mais baixo:---------------------- 
- Construtora Paulista, Lda...................................................................................7.316,50€ 
Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por 
unanimidade, adjudicar esta obra à firma Construtora Paulista, Lda., pelo valor da sua 
proposta no montante de 7.316,50€ (sete mil, trezentos e dezasseis euros e cinquenta 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, 
João Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------- 
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“E.M. – Estrada de Sever do Vouga à Botica – Rede de Esgotos, Rectificação e 
Pavimentação” – Revisão de Preços:  - Foi apresentada a revisão de preços relativa à obra 
em epígrafe no montante de 29.913,83€ (vinte e nove mil, novecentos e treze euros e 
oitenta e três cêntimos), acrescido do IVA.  Tendo sido o valor confirmado pelos serviços 
técnicos, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o documento para pagamento, logo que 
as disponibilidades financeiras do Município o permitam.---------------------------------------- 
Votação:  Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, 
João Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------- 
Autos de Medição:  - Presentes e aprovados os seguintes autos 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 14 de trabalhos previstos, no valor de 59.758,61€ (cinquenta e 

nove mil, setecentos e cinquenta e oito euros e sessenta e um cêntimos), acrescido do 
IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, Raul 
Duarte, João Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.----------------------------------- 

““IInnssttaallaaççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  ––  CCoonnssttrruuççããoo  ddee  AArrqquuiivvoo,,  CCaannttiinnaa  ee  OOuuttrrooss  SSeerrvviiççooss  ––  11ªª  FFaassee””:--- 
- Auto de Medição n.º 17 de trabalhos previstos, no valor de 9.003,35€ (nove mil e três 

euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.------------------------------------------- 
Votação:  A favor – os membros Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, 
António Rodrigues e José Ribeiro;  Abstenção:  João Almeida, devido à data do Auto 
de Medição.------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Auto de Medição n.º 18 de trabalhos previstos, no valor de 5.830,50€ (cinco mil, 
oitocentos e trinta euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.------------------------- 
Votação:  Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, Raul 
Duarte, João Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.----------------------------------- 

““RReeddee  VViiáárriiaa  ––  DDrreennaaggeemm  PPlluuvviiaall  nnaa  RRuuaa  ddoo  AArreessttaall  ee  AAlltteerraaççããoo  ddaa  IInnsseerrççããoo  nnaa  EE..NN..  
332288””:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos, no valor de 8.513,00€ (oito mil, 

quinhentos e treze euros), acrescido do IVA.--------------------------------------------------- 
Votação:  Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, Raul 
Duarte, João Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.----------------------------------- 

“Pavimentação de 3 Ruas no Centro de Rocas do Vouga e Pavimentação do Parque de 
Estacionamento – 2” – Abertura de Concurso Limitado sem Apresentação de 
Candidaturas:  - Foi aprovada, por unanimidade, a abertura de um concurso limitado sem 
apresentação de candidaturas para a empreitada “Pavimentação de 3 Ruas no Centro de 
Rocas do Vouga e Pavimentação do Parque de Estacionamento – 2”, assim como o 
respectivo caderno de encargos, programa de concurso e anúncio.------------------------------- 
Votação:  Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, 
João Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------- 
“Captação, Tratamento e Distribuição de Água Domiciliária (Reservatórios, Substituição e 
Manutenção das Redes Actuais)” – Abertura de Concurso Limitado sem Apresentação de 
Candidaturas:  - Foi aprovada, por unanimidade, a abertura de um concurso limitado sem 
apresentação de candidaturas para a empreitada “Captação, Tratamento e Distribuição de 
Água Domiciliária (Reservatórios, Substituição e Manutenção das Redes Actuais)”, a 
realizar nas ruas do lugar da Senhorinha, que se encontravam a ser pavimentadas e com 
condutas em fibrocimento. Foi também aprovado o respectivo caderno de encargos, 
programa de concurso e anúncio. --------------------------------------------------------------------- 
Votação:  Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, 
João Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------- 
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:------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- de José Alberto Matias Correia, para construção de uma moradia unifamiliar (R/C + 
1), na Rua do Forno, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 023/08), devendo o 
requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica PA 0090/AVP/08;----------- 

- da INALFISA – Construções Metalomecânicas, Lda., para construção de um pavilhão 
destinado a uso industrial, na Zona Industrial da Gândara, freguesia de Pessegueiro do 
Vouga (Proc. n.º 154/07), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação 
Técnica PA 0123/AVP/08.------------------------------------------------------------------------ 

2) Deliberações Finais:  - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações 
finais:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- da Metalopenouços – Indústria Metalúrgica, Lda., para alteração ao licenciamento 

inicial (Proc. n.º 068/07), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação 
Técnica n.º DF 0125/AVP/08;-------------------------------------------------------------------- 

- de José Cruz dos Santos e Outro, para construção de muro de suporte de terras, na 
Zona Industrial dos Padrões, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 013/08);------------ 

- de José Cruz dos Santos e Outro, para construção de muro de suporte de terras, na 
Zona Industrial dos Padrões, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 009/08).------------ 

3) Solidários:  - Foi autorizado o pagamento do valor de 38,76€ (trinta e oito euros e 
setenta e seis cêntimos), referente aos encargos apresentados pela associação e suportados 
na realização do evento denominado “BTL 2008”.------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) 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 do Orçamento da Despesa no valor de 77.650,00€ (setenta e sete mil, seiscentos 
e cinquenta 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 e José Ribeiro;  
Abstenções – João Almeida e António Rodrigues.------------------------------------------------- 
2) Horários de Funcionamento:  - Foram aprovados, por unanimidade, os pedidos de 
alargamento excepcional de horário para os seguintes estabelecimentos:----------------------- 
- “Café Ponto Final”, em Silva Escura, requerido por Carla Isabel Pereira Rodrigues 

Tavares, para os dias 22 e 23 de Março até às 06:00;------------------------------------------ 
- “Café do Nicho”, em Silva Escura, requerido por António Augusto Tavares, para os 

dias 22 e 23 de Março até às 06:00.-------------------------------------------------------------- 
3) Aquisição por Via do Direito Privado:  - Presente e analisado o seguinte auto de 
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 
efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por maioria, a satisfação dos 
encargos que dele constam, para realização da seguinte empreitada:---------------------------- 
a) “Abastecimento de Água a Couto de Esteves – Construção de Reservatório”:-------------- 
- de Rogério Costa Franciaco, residente no lugar de Couto de Cima, freguesia de Couto 

de Esteves, venda de uma parcela de terreno com 340m2 pelo valor de 5.000,00€ 
(cinco mil euros).----------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte e José Ribeiro;  
Abstenções – João Almeida e António Rodrigues.------------------------------------------------- 
4) Vouga Sport Clube – Plano de Actividades:  - Analisados os pedidos formulados pelo 
Vouga Sport Clube no ofício apresentado, decidiu o órgão executivo, por unanimidade, o 
seguinte:  a) autorizar a realização do pagamento de 2.500€ (dois mil e quinhentos euros), 
por cada prova realizada no ano de 2007, nos termos da deliberação tomada em tempos, 
em vigor;  b) prestar apoio técnico na elaboração de um projecto para ser apresentada uma 
candidatura para financiamento externo.------------------------------------------------------------- 
5) Liga dos Combatentes – Convívio na Cascata da Cabreia:  - A Liga dos Combatentes 
pretende realizar um passeio/caminhada/almoço convívio na área de lazer da Cascata da 
Cabreia e Minas do Braçal no próximo dia 30 de Março.  Para tal, solicitam o apoio do 
Município.  Foi aprovado, por unanimidade, prestar apoio logístico à Liga dos 
Combatentes para a realização do evento.------------------------------------------------------------ 
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--------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------- 
---- Foi registada a intervenção do senhor Carlos Alberto Pereira da Silva, residente na vila 
de Sever do Vouga que, para além dos esclarecimentos prestados sobre as actividades que 
pretende desenvolver o Vouga Sport Clube na pista do Alto do Roçário, agradeceu o apoio 
e a disponibilidade manifestada em auxiliar o clube na elaboração de um projecto que 
poderá ser objecto de financiamento externo.------------------------------------------------------- 
---- 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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