
Município de Sever do Vouga
Câmara Municipal

-------------------------------------------ACTA N.º 22/2006-------------------------------------------
---- Reunião ordinária do dia vinte e sete de Novembro de 2006.--------------------------------
---- No dia vinte e sete de Novembro do ano de dois mil e seis, 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 da
Câmara Municipal; Dr. António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto
Conceição Duarte, , Dr. João Miguel Tavares de Almeida, Eng.º António Bispo Rodrigues
e Alberto Henriques Gonçalves e António Martins Pereira.---------------------------------------
---- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e vinte minutos, tendo sido lida a
acta da reunião anterior, que o fora já, em parte, assinada em minuta no final da mesma.----
---- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.------------------------------------
------------------------------------------Ordem de Trabalhos-----------------------------------------
 Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro------------------------------------
 Delimitação e Demarcação de Freguesias-------------------------------------------------------
 Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2007---------------------------------------------
 Associação Industrial de Cedrim – Outdoor----------------------------------------------------
 Aquisições Amigáveis de Terreno----------------------------------------------------------------
 Autos de Medição----------------------------------------------------------------------------------
 Auto de Recepção Provisória-----------------------------------------------------------------------
 “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária” ----------------------------------
 “Pavilhão Polidesportivo – Beneficiação das Infra-Estruturas e Instalações – Balneários,

Sanitários e Quadro Electrico” ---------------------------------------------------------------------
 “Construção de Escadaria em Silva Escura – Execução de Patamar” – Intenção de

Adjudicação-----------------------------------------------------------------------------------------
 “Parque de Zibreiros e Piscina – Reflorestamento e Embelezamento” – Intenção de

Adjudicação-----------------------------------------------------------------------------------------
 Licenciamentos de Obras Particulares----------------------------------------------------------

1) Projectos de Arquitectura------------------------------------------------------------------------
2) Libertação de Caução Bancária-----------------------------------------------------------------
3) Deliberações Finais-----------------------------------------------------------------------------

 Estabelecimento – Horário de Funcionamento-------------------------------------------------
 10ª Modificação Orçamental----------------------------------------------------------------------
 Proposta de Valores para Subsídios Económicos Destinados a Alunos Carenciados do

1º CEB-----------------------------------------------------------------------------------------------
 Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------

1) Donativo------------------------------------------------------------------------------------------
2) “Campo de Futebol dos Padrões – 3ª Fase – Arrelvamento” – Alteração de Minuta--
3) Iluminação de Natal 2006----------------------------------------------------------------------
4) Chiado Terrasse Filmes – 1ª Vez 16mm-----------------------------------------------------
5) Oferta de Livros---------------------------------------------------------------------------------
6) Serviço Voluntário Europeu “Take a Walk on the Cultural Side”------------------------
7) “Abastecimento de Água a Pessegueiro 2ª Fase – Aquisição de Nascente--------------
8) Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Pedido de Material Pedagógico-------
9) Municípios Livres de Transgénicos-----------------------------------------------------------
10) Exposição de Pintura--------------------------------------------------------------------------
11) “Estrada do Couto a Lourizela – Beneficiação “ – Suspensão---------------------------

------------------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia-----------------------------
Apenas se registou a intervenção do senhor presidente que solicitou esclarecimentos sobre
a questão colocada na última reunião sobre uma pavimentação realizada em Vila Seca.
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Acerca desse assunto, o presidente perguntou ao vereador se referia-se à pavimentação do
caminho ou colocação de massa betuminosa a efectuar um remate no pavimento.------------
O vereador João Almeida respondeu que os vereadores do PSD desejavam saber o que se
passa sobre esse trabalho realizado em Vila Seca, porque existem alguns comentários
proferidos sobre esse assunto.--------------------------------------------------------------------------
O presidente voltou a interpelar, para dizer que a pavimentação fora realizada há muito
tempo, cerca de dez anos, e, agora, na sequência dos pedidos realizados pelos moradores,
os funcionários da autarquia efectuaram remates em determinadas entradas para evitar a
infiltração de águas.-------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------2º - Período da Ordem do Dia-----------------------------------
Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro: - Foi apreciado o pedido
apresentado pelo Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro para instalação
de um pré-fabricado ou contentor destinado à realização de reuniões de grupo e consultas
de Psicologia para os utentes deste concelho.  O vereador Alberto Gonçalves referiu que
não seria muito correcto colocar-se um contentor ou pré-fabricado num terreno particular
quando o Município possui, por exemplo, escolas desactivadas que poderão servir para
este Centro desenvolver as actividades destinadas aos utentes do concelho.  O vice-
presidente comentou que existiriam algumas vantagens em localizar-se esse espaço no
lugar da Senhorinha, onde apareceu um munícipe a oferecer um terreno para esse fim.
Também sugeriu a utilização da Escola de S. Macário, na medida em como não foi
instalado o Museu por parte dos Lions Clube de Sever do Vouga.  Ficou decidido e
sugerido ao vice-presidente que agendasse uma reunião com elementos do Centro para
serem estudadas outras soluções e, mais tarde, ser apresentada uma nova proposta.----------
Delimitação e Demarcação de Freguesias: - No início, o presidente da Câmara informou
que fora desencadeado este procedimento de alteração dos limites de algumas freguesias
para se rectificar certas situações existentes no Plano Director Municipal em vigor.
Concluiu o presidente da Câmara que, no decurso da realização dos trabalhos da revisão do
PDM, é a melhor altura para serem efectuados estes procedimentos.----------------------------
Freguesia de Dornelas:----------------------------------------------------------------------------------
Sobre a rectificação dos limites entre as freguesias de Dornelas, deste concelho, e Palmaz
no concelho de Oliveira de Azeméis, concluiu o presidente que parecia não haver qualquer
desacordo, porque se pretende delimitar as duas freguesias pelo curso de água existente,
denominada Corga do Murtido, conforme se pode comprovar nas actas dos órgãos
autárquicos das duas freguesias.-----------------------------------------------------------------------
Freguesia de Silva Escura:-----------------------------------------------------------------------------
Sobre a rectificação dos limites entre as freguesias de Silva Escura, deste concelho, e
Palmaz no concelho de Oliveira de Azeméis, foi estabelecido um acordo entre os órgãos
das duas freguesias consubstanciados nas actas apresentadas e memória descritiva apensa,
cujos documentos vão ser arquivados no processo de delimitação administrativo,
considerados aqui como reproduzidos.---------------------------------------------------------------
Para efeitos do previsto na alínea a), do n.º 4, do artigo 53º e nos termos da alínea a), do n.º
6, do artigo 64º, ambos da Lei das Autarquias Locais, vai a Câmara Municipal apresentar
uma proposta à Assembleia Municipal para aprovação da nova delimitação da freguesia de
Dornelas e do concelho, com a freguesia de Palmaz, do concelho de Oliveira de Azeméis,
que passará a ter como limite o curso de água, denominado Corga do Murtido, bem como,
da nova delimitação da freguesia de Palmaz, do concelho de Oliveira de Azeméis, que
passará a ter os limites na mencionada memória descritiva, aprovada pelos órgãos das duas
freguesias, conforme documentos apresentados.----------------------------------------------------
Esta proposta foi aprovada por unanimidade, para ser submetida à Assembleia Municipal e
em caso de aprovação, ao Instituto Geográfico Português para o registo da nova
delimitação nos termos do Despacho Conjunto n.º 542/99, de 7 de Julho, publicado no
Diário da República n.º 156, II Série.-----------------------------------------------------------------
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Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2007: - Seguidamente, o presidente da
Câmara informou que, para dar-se cumprimento ao previsto na alínea c), do n.º 2, do artigo
64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11
de Janeiro), foi elaborada a proposta de orçamento e as opções do plano, destinados à sua
aprovação pela Assembleia Municipal, conforme o estabelecido na alínea b), do n.º 2, do
artigo 53º da Lei das Autarquias Locais, acima referida.  O orçamento deste município para
o próximo ano económico é de 11.570.000,00€ (onze milhões, quinhentos e setenta mil
euros), estando os recursos previstos devidamente evidenciados no orçamento de receita,
para aplicação e alcance dos referidos objectivos definidos no orçamento de despesa, que
deve ser conjugado com os restantes documentos apensos.  No documento apresentado
para além das justificações apresentadas quanto à previsão da receita e despesa, são
apresentados, também em apenso, os demais documentos previsionais referidos no ponto
2.3, do POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (alterado pelo Decreto-
Lei n.º 84-A/2002, de 4 de Dezembro;  Decreto-Lei n.º 315/2000, de 12 de Fevereiro;  Lei
n.º 162/99, de 14 de Setembro e Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro), designadamente,
as Grandes Opções do Plano, o Plano Plurianual de Investimentos com os vários projectos
e acções dotadas para 2007 em 7.025.000,00€ (sete milhões, vinte e cinco mil euros) e o
Plano de Actividades.  Seguidamente, foram anotadas as opiniões transmitidas pelos
vereadores:------------------------------------------------------------------------------------------------
António Rodrigues disse que, em termos globais, verifica-se alguma contenção nas
despesas, manifestada nestes documentos.  Mas, não contempla projectos estruturantes,
parecendo “que é fazer-se o que vem de trás”, referiu o vereador António Rodrigues.
Também referiu que se encontra evidenciado o projecto da Vougapark.------------------------
O presidente da Câmara interpelou os vereadores do PSD para solicitar a indicação dos tão
propalados projectos estruturantes, porque desejava saber quais seriam.------------------------
O vereador João Almeida respondeu que não foram ouvidos aquando da preparação e
elaboração destes documentos previsionais e, portanto, também não deveriam dizer quais
os projectos estruturantes que desejavam indicar.---------------------------------------------------
Seguidamente, foi dada a palavra ao vereador:------------------------------------------------------
Alberto Gonçalves, que referiu o seguinte:  “sobre a apreciação realizada aos documentos
apresentados, verifica-se algum cuidado na gestão corrente desta entidade, também devido
às orientações transmitidas ao executivo.”  Na sua opinião, a oposição deve contribuir para
o alcance desse objectivo.------------------------------------------------------------------------------
Constatou que os empréstimos aprovados e contratualizados vão-se reflectir nos encargos
correntes.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Informou que se verifica e concorda que se deve optar mais na subcontratação em
detrimento da colocação de mais pessoal.------------------------------------------------------------
Quanto à gestão estratégica, informou que o seu pensamento e opinião é diferente, mas
deve-se a uma opção política.--------------------------------------------------------------------------
Posto isto, foram colocados à votação os documentos previsionais e proposta elaborada
para serem submetidos à apreciação e aprovação por parte do órgão deliberativo.------------
Esta proposta foi aprovada, por maioria, com os votos contra dos vereadores João Almeida
e António Rodrigues, a abstenção do vereador Alberto Gonçalves e os votos a favor dos
restantes elementos deste órgão executivo.----------------------------------------------------------
Eram cerca das 16 horas quando o vereador António Martins Pereira informou os membros
presentes que era obrigado a ausentar-se desta reunião, devido a compromissos inadiáveis
agendados na sua empresa.-----------------------------------------------------------------------------
Associação Industrial de Cedrim – Outdoor: - Foi ratificado o despacho proferido pelo
presidente da Câmara em 17 de Novembro último, sobre o deferimento do pedido
formulado pela Associação Industrial de Cedrim, para colocação de um “outdoor” no
arruamento de acesso à Zona Industrial de Cedrim.  O presidente da Câmara informou que
a associação substituiu o Município, promovendo a colocação da referida placa não
considerada publicitária, mas de natureza informativa.--------------------------------------------
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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 das seguintes empreitadas:-------------------
a) “Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de

Esteves/Ribeiradio (Projecto Intermunicipal)”:------------------------------------------------
- de Teófilo Mendes da Silva, residente em Vale de Cambra, venda de uma parcela de

terreno com 451m2 pelo valor de 1.127,50€ (mil, cento e vinte e sete euros e cinquenta
cêntimos);--------------------------------------------------------------------------------------------

- de Arlindo Rodrigues Martins, residente na freguesia de Rocas do Vouga, venda de
uma parcela de terreno com 133m2 pelo valor de 665,00€ (seiscentos e sessenta e cinco
euros);------------------------------------------------------------------------------------------------

- de Maria de Jesus Pereira, residente no lugar da Ermida, freguesia de Sever do Vouga,
venda de uma parcela de terreno com 986m2 pelo valor de 2.465,00€ (dois mil,
quatrocentos e sessenta e cinco euros);----------------------------------------------------------

- de Armindo Marques Mendes, residente no lugar da Ermida, freguesia de Sever do
Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno;------------------------------------------

- de Eva da Silva Rodrigues, residente no lugar da Ermida, freguesia de Sever do
Vouga, venda de uma parcela de terreno com 1799m2 pelo valor de 8.995,00€ (oito
mil, novecentos e noventa e cinco euros);-------------------------------------------------------

- de Vasco Tavares dos Santos, residente no lugar da Ermida, freguesia de Sever do
Vouga, venda de uma parcela de terreno com 169m2 pelo valor de 422,50€
(quatrocentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos);------------------------------------

- de Fernando Marques Tavares Ventura, residente no lugar da Ermida, freguesia de
Sever do Vouga, venda de uma parcela de terreno com 325m2 pelo valor de 812,50€
(oitocentos e doze euros e cinquenta cêntimos);-----------------------------------------------

b) “Estrada de Couto a Lourizela – Beneficiação”:-------------------------------------------------
- de Manuel Joaquim Tavares Almeida, residente no lugar de Lourizela, freguesia de

Sever do Vouga, venda de uma parcela de terreno com 160m2 pelo valor de 800,00€
(oitocentos euros).----------------------------------------------------------------------------------

Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes auto de medição de trabalhos para
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:---------------------------------------------
“Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de
Esteves/Ribeiradio (Projecto Intermunicipal)”:-----------------------------------------------------
 Auto de Medição n.º 2 de trabalhos executados, no valor de 59.865,41€ (cinquenta e

nove mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e quarenta e um cêntimos), acrescido do
IVA;--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Auto de Medição n.º 3 de trabalhos executados, no valor de 38.080,20€ (trinta e oito
mil, oitenta euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------------------

“Parque da Capela Velha em Dornelas”:-------------------------------------------------------------
 Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos, no valor de 13.517,50€ (treze mil,

quinhentos e dezassete euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.-------------------
Auto de Recepção Provisória: - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi também presente o
auto de recepção provisória da seguinte obra, o qual foi aprovado por unanimidade:--------------
“Captação, Tratamento e Distribuição de Água Domiciliária – Substituição e Manutenção da
Rede Actual”, adjudicado à firma Construtora da Corga, S.A., uma vez que os trabalhos que
constituíram a empreitada se encontram concluídos.----------------------------------------------------
“Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária”: - Presente o “Relatório de
Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no
passado dia vinte de Novembro de 2006, para proceder à audiência prévia.-------------------------
 Paviazeméis – Pavimentação de Azeméis, Lda....................................................113.725,00€
Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por unanimidade,
fazer a adjudicação definitiva desta obra à firma Paviazeméis – Pavimentação de Azeméis,
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Lda. pelo valor da sua proposta no montante de 113.725,00€ (cento e treze mil, setecentos e
vinte e cinco euros).------------------------------------------------------------------------------------------
“Pavilhão Polidesportivo – Beneficiação das Infra-Estruturas e Instalações – Balneários,
Sanitários e Quadro Electrico”: - Presente o “Relatório de Análise das Propostas” feito pela
respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no passado dia vinte de Novembro de
2006, para proceder à audiência prévia.-------------------------------------------------------------------
 Construções Modesto & Matos, Lda....................................................................122.181,54€
Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por unanimidade,
fazer a adjudicação definitiva desta obra à firma Construções Modesto & Matos, Lda. pelo
valor da sua proposta no montante de 122.181,54€ (cento e vinte e dois mil, cento e oitenta e
um euros e cinquenta e quatro cêntimos).-----------------------------------------------------------------
“Construção de Escadaria em Silva Escura – Execução de Patamar” – Intenção de
Adjudicação: - Na presença do “Relatório de Análise das Propostas” feito pela respectiva
comissão, na sequência da reunião realizada no passado dia vinte de Novembro de 2006,
para apreciação do único concorrente cuja proposta apresenta o seguinte valor:---------------
- ASO - Construções, Lda..................................................................................57.414,90€
Foi aprovada, por maioria, com dois votos contra dos membros João Almeida e António
Bispo e uma abstenção do membro Alberto Gonçalves, a intenção de adjudicação desta
empreitada à firma ASO - Construções, Lda., procedendo-se, agora, à realização da
audiência prévia por escrito e elaboração do relatório final.---------------------------------------
“Parque de Zibreiros e Piscina – Reflorestamento e Embelezamento” – Intenção de
Adjudicação: - Na presença do “Relatório de Análise das Propostas” feito pela respectiva
comissão, na sequência da reunião realizada no passado dia vinte e um de Novembro de
2006, para apreciação do único concorrente admitido cuja proposta apresenta o seguinte
valor:------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Arteverde – Relvados e Jardins, Lda...............................................................38.464,80€
Foi aprovada, por unanimidade, a intenção de adjudicação desta empreitada à firma
Arteverde – Relvados e Jardins, Lda., procedendo-se, agora, à realização da audiência
prévia por escrito e elaboração do relatório final.---------------------------------------------------
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:---------------------------------------------------------------------------------------------------
- de Armelim Hipólito de Carvalho e Outro, para construção de dois armazéns, na Zona
Industrial dos Padrões, freguesia de Sever do Vouga, Processo n.º 016/04, devendo o
requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º PA0954/AVP/06;------------------
- de Maria de Fátima de Bastos Cruz Barca, para alteração ao projecto inicial, Processo n.º
142/06, devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º
PA0961/AVP/06.---------------------------------------------------------------------------------------------
2) Libertação de Caução Bancária: - Foi aprovada, por unanimidade, a libertação da caução
bancária a favor do Município, por parte da Brito Marinho – Investimentos Imobiliários, Lda.,
sobre as obras de urbanização das redes de águas, saneamento, águas pluviais e arruamento
privativo do condomínio localizado no lugar de Sobral, freguesia de Pessegueiro do Vouga
(Processo n.º 005/01).----------------------------------------------------------------------------------------
3) Deliberações Finais: - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações
finais:------------------------------------------------------------------------------------------------------
- de Manuel Joaquim Rodrigues, para construção de um armazém, na Zona Industrial dos
Padrões, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 069/06) devendo o requerente cumprir
com o disposto na Informação Técnica n.º DF0942/AVP/06;-------------------------------------
- de António Rodrigues Ferreira, para construção de dois aviários no lugar de Silveira,
freguesia de Talhadas (Proc. n.º 006/06) devendo o requerente cumprir com o disposto na
Informação Técnica n.º DF0950/AVP/06;-----------------------------------------------------------
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- de Ademar Vasconcelos Raimundo, para reconstrução e ampliação de uma moradia
unifamiliar no lugar de Pombal, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 094/06) devendo o
requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF0952/AVP/06.-------------
Estabelecimento – Horário de Funcionamento: - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido
de alargamento excepcional de horário para a noite de 31 de Dezembro, até às 07:00,
requerido por Pereira & Pedro, Lda. (Bacco Bar), para festejo de passagem de ano.----------
10ª 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 10ª Modificação Orçamental, que contém a 8ª
Alteração ao Orçamento de Despesa com reforços e anulações num total de 486.000,00€
(quatrocentos e oitenta e seis mil euros). A Câmara Municipal aprovou, por maioria, esta
modificação orçamental com as abstenções dos membros Alberto Gonçalves e António
Rodrigues e voto contra do membro João Almeida.------------------------------------------------
Proposta de Valores para Subsídios Económicos Destinados a Alunos Carenciados do 1º
CEB: - 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 de 35,00€ para o subsídio único e 20,00€ por aluno para a Caixa Escolar.---------
Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------------
1) Donativo: - Foi aprovado, por unanimidade, aceitar o donativo no valor de 700,00€
(setecentos euros), atribuído por Adriano Henriques de Bastos, residente em Pessegueiro
do Vouga, para fins sociais.----------------------------------------------------------------------------
2) “Campo de Futebol dos Padrões – 3ª Fase – Arrelvamento” – Alteração de Minuta: -
Foi submetida à apreciação do órgão executivo a proposta de alteração das cláusulas do
contrato a celebrar, apresentadas pela sociedade NATIVA através do ofício n.º 110326-
DN, de 9 de Novembro último.  A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar as
propostas de alteração sugeridas pelo empreiteiro na mencionada comunicação.--------------
3) Iluminação de Natal 2006: - Presente o Relatório de Análise de Propostas referente ao
fornecimento de Iluminação de Natal, através de consulta prévia.  Foi aprovado, por
unanimidade, adjudicar este fornecimento à firma Som do Vouga – Reprodução e
Realização de Espectáculos pelo valor total de 11.000,00€ (onze mil euros).------------------
4) Chiado Terrasse Filmes – 1ª Vez 16mm: - Devido às dificuldades orçamentais, decidiu
este órgão executivo, por unanimidade, não comparticipar com a verba indicada na
comunicação da sociedade Filmes do Mussulo, Lda.-----------------------------------------------
5) Oferta de Livros: - Seguidamente, foi dado conhecimento da iniciativa promovida pelo
Dr. Jorge Manuel Costa Pereira, residente no lugar de Coval, freguesia de Couto de
Esteves, consubstanciada na oferta das seguintes enciclopédias, destinadas à Biblioteca
Municipal:------------------------------------------------------------------------------------------------
 Grande História Universal composta por 30 volumes da editora Ediclube;----------------
 Enciclopédia Lusa Visual composta por 8 volumes da editora Culti-Lusa;----------------
 17 volumes da colecção Grande História Universal da editora Ediclube.------------------
O vice-presidente fez a seguinte proposta:  “Proponho que seja registado em acta um
agradecimento da autarquia, louvando esta acção em prol da Cultura do concelho e
contributo para o enriquecimento do acervo da Biblioteca.  Proponho ainda, tal como
sugere a funcionária técnica da Biblioteca, a atribuição de um conjunto de edições da
Autarquia.”  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação da doação das três
enciclopédias e a proposta do vice-presidente, devendo-se dar conhecimento do conteúdo
desta decisão ao doador.--------------------------------------------------------------------------------
6) Serviço Voluntário Europeu “Take a Walk on the Cultural Side”: - Esta entidade, em
parceria com a Associação Vertigem, apresentou uma candidatura ao programa europeu
“Youth Programme” que proporcionará o financiamento dos encargos relacionados com a
estadia de duas jovens – uma galega e a outra turca.  As duas jovens irão prestar serviços
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no Centro das Artes e do Espectáculo e junto da comunidade escolar, no sentido da troca
de culturas e enquadramento intercultural.  As duas jovens possuem formação e
conhecimentos na área das artes plásticas, permitindo a realização de actividades
relacionadas com a formação e sensibilização para as artes.  Depois de prestado o
esclarecimento sobre este assunto, deliberou este órgão, por unanimidade, autorizar os
encargos relacionados com este projecto que poderão ser comparticipados no âmbito do
mencionado programa.----------------------------------------------------------------------------------
7) “Abastecimento de Água a Pessegueiro 2ª Fase – Aquisição de Nascente: - Foi
aprovado, por unanimidade, adquirir a nascente de água em Novelide, para reforço do
abastecimento domiciliário na freguesia de Pessegueiro do Vouga, nos termos do acordo
celebrado com os proprietários Maria Nazaré Silva e filho José Daniel da Silva Figueiredo,
pelo valor de 10.000,00€ (dez mil euros).  Para além da nascente, o Município adquire
58m2 de terreno que será vedado para protecção da captação de água.--------------------------
8) Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Pedido de Material Pedagógico: - Foi
apreciado o pedido apresentado pelo Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga para o
Município apoiar a aquisição de material pedagógico destinado à unidade de
multideficiência, instalada numa sala do Jardim de Infância de Silva Escura, conforme
parceria celebrada entre o Município e o Agrupamento.  O vereador Alberto Gonçalves
perguntou se este encargo não deveria ser suportado através do Ministério da Educação.  O
presidente da Câmara informou terem apresentado uma candidatura e verificasse que a
candidatura será aprovada na condição do Município apoiar.  A Câmara deliberou, por
unanimidade, apoiar a aquisição do material pedagógico para a unidade de
multideficiência.-----------------------------------------------------------------------------------------
9) Municípios Livres de Transgénicos: - Seguidamente, foi colocada à apreciação a
proposta apresentada pelo vice-presidente que se consubstancia no seguinte:  Tendo em
conta as características do nosso concelho, os objectivos do Plano Estratégico de Turismo
e a aposta na agricultura Biológica e nos produtos regionais, proponho que se tome
deliberação no sentido de proibir a introdução de transgénicos no nosso concelho, devendo
ser, também, tomada deliberação em Assembleia Municipal.  Foi deliberado, por
unanimidade, adoptar esta proposta como uma recomendação, no sentido de manifestar a
vontade de se manter o concelho de Sever do Vouga como uma zona livre de transgénicos
(OGM’s), designadamente, de milhos transgénicos.------------------------------------------------
10) Exposição de Pintura: - Seguidamente, foi apreciada a proposta apresentada para
adesão do Município à iniciativa relacionada com a exposição itinerante de “João
Alexandre” pintor, natural deste concelho.  A Câmara decidiu, por unanimidade, associar-
se a esta iniciativa, ficando autorizados todos os encargos relacionados com a exposição a
realizar neste concelho.---------------------------------------------------------------------------------
11) “Estrada do Couto a Lourizela – Beneficiação “ – Suspensão: - Sobre esta empreitada,
informou o senhor presidente que, devido à humidade existente no piso em tout-venant,
decidiu a técnica responsável pela obra não autorizar a colocação do pavimento
betuminoso, porque a sua aderência seria nula, pois a rega de colagem não produziria
qualquer efeito.  Acrescentou estarem na obra as máquinas para colocação do piso, mas a
técnica “deu ordens para não se colocar o tapete.”  Portanto, será necessário suspender a
empreitada por esse motivo, estando a técnica a elaborar uma informação que será
apresentada na próxima reunião, para ser ratificada essa decisão.--------------------------------
-------- Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos desta reunião, de que
para se constar se lavrou a presente acta que vai ser assinada depois de lida por mim, Luís
Figueiredo Martins, que também a redigi.-----------------------------------------------------------
Em tempo: A acta e minuta desta reunião, foi aprovada por maioria, com o voto contra do
vereador João Almeida, que apresentou uma declaração de voto, e os votos a favor dos
restantes membros. -------------------------------------------------------------------------------------


