
 

ACTA N.º 17/2005 
 

-------- Reunião ordinária do dia oito de Setembro de 2005. ---------------------------- 

-------- No dia oito de Setembro do ano de dois mil e cinco, 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, Licenciado, Técnico Superior de Contabilidade, para redacção da 

respectiva acta. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Esteve ausente o Presidente da Câmara, por motivo de consulta médica. ----- 

-------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e quarenta minutos, 

tendo sido lida, aprovada e assinada a acta da reunião anterior, que o fora já, em 

parte, assinada em minuta no final da mesma. --------------------------------------------- 

---------------------------------------Ordem de Trabalhos--------------------------------- 

- Licenciamento de Obras Particulares ----------------------------------------------------- 

1) Pedido de autorização de utilização ----------------------------------------------------- 

- Empréstimo de 140.203 € - Contrato ------------------------------- 

- Campanha “Floresta Viva” ---------------------------------------------------------------- 

- Antral ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Bairro da Bela Vista – Reembolso -------------------------------------------------------- 

- Projecto de qualificação de recursos humanos direccionados à população do 

concelho --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Obras públicas: ------------------------------------------------------------------------------ 

1) Autos de Medição: ------------------------------------------------------------------------ 

Auto n.º 2 – Construção de infra-estruturas para prevenção de incêndios – 

Caminhos florestais - 2005; ----------------------------------------------------------------- 

Auto n.º 8 – Rectificação e pavimentação da estrada de Penouços – cruzamento da 

EN 328 – Cedrim à Escola das Hortas; ---------------------------------------------------- 

Auto n.º 1 – Estrada do Couto a Lourizela – Beneficiação. ----------------------------- 

2) Trabalhos Imprevistos: ------------------------------------------------------------------- 

Rectificação da estrada de Nogueira / Gândara / Paçô; ---------------------------------- 

- Outros Assuntos: Com a concordância de todos os membros deste órgão, foram 

ainda apreciados os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------- 

1) IAPMEI – Homologação da decisão de elegibilidade (Med. 3.5B – Iluminação 

Pública); --------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Requisição de Material – Junta de Freguesia de Silva Escura (Posto Médico); ---- 

3) Concurso para venda de dois tractores; ------------------------------------------------ 

4) Auto n.º 1 (Final) – Construção de infra-estruturas para prevenção de incêndios – 

Ponto de água PC2 no Espinheiro; --------------------------------------------------------- 

5) Ajuste Directo – Guardas de Segurança; ----------------------------------------------- 

6) Ajuste Directo – Colocação de conduta de água de abastecimento em Nogueira; - 

7) D’ Orfeu – Apoio na promoção dos espectáculos; ------------------------------------ 

8) Ministério da Educação – Notificação de aprovação do financiamento da 

proposta de adesão apresentada no âmbito do programa de generalização do ensino 

do inglês nos 3.º e 4.º anos do 1º ciclo do ensino básico público. ----------------------- 

------------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia------------------------ 

-------- Foram anotadas as seguintes intervenções: --------------------------------------- 

Juvenal Costa – refere, novamente, sobre a falta de espelho no cruzamento da EM 

554 com uma das ruas de acesso à Escola n.º 1 da Senhorinha, junto ao talho. ------- 

Fala sobre a falta de sinalética no cruzamento, junta da escola da Senhorinha. 

Entende que deveria ser colocado um sinal com a indicação de Sever do Vouga. ---- 



 

António Coutinho – deu conhecimento, que irá ser colocado, nesse cruzamento, um 

sinal de trânsito proibido a pesados. -------------------------------------------------------- 

Elisabete Costa – refere, novamente, dos sinais caídos na rotunda do Caminho 

Nêdeo, próximo do armazém do senhor José Braga. ------------------------------------- 

António Coutinho – informa que os sinais já foram repostos. --------------------------- 

Juvenal Costa – solicita o melhoramento do troço da estrada em rectificação entre o 

Nicho e os Angios, porque se aproxima o Inverno e pode tornar-se intransitável. ---- 

Elisabete Costa – deveria ser colocada uma protecção de cimento, ferro ou rail’s, 

em Rocas do Vouga, no muro junto à construção do novo Centro Social de Rocas, 

ainda neste dia, como caiu e capotou. ----------------------------------------------------- 

Raul Duarte – concorda com a colocação de rail’s, pois essa situação coloca em 

risco as pessoas que circulam a pé nessa zona. -------------------------------------------- 

Elisabete Costa – das duas estradas com direcção de Rocas para Couto de Esteves, 

ambas andam em obras, assim não existe alternativa. ------------------------------------ 

Raul – o problema da conduta de água em Sanfins está a ser resolvido. Na estrada 

de Rocas – Irijó – Couto Esteves, a demora no trânsito deveu-se ao corte de árvores 

pela Fundação do Linheiro. Quando a obra começar a decorrer nessa mesma 

estrada, esta não irá ser encerrada completamente. ------------------------------ 

Juvenal Costa – no cruzamento dentro do lugar do Louriçal existe uma casa à 

venda. Refere que a câmara deveria estar atenta para um possível alargamento 

dessa estrada, pois mais tarde pode vir a prejudicar esse mesmo alargamento. -------

------- 

António Coutinho – apesar de não estar previsto nenhum alargamento dessa 

estrada, poder-se-á ver a utilidade da sua aquisição. ------------------------------------- 

Elisabete Costa – faz um reparo sobre a diferença no tipo de candeeiros de 

iluminação pública no concelho. Sugere que seja adoptado o mesmo modelo. -------

- 

-----------------------------------------2º - Ordem do Dia---------------------------------- 

Licenciamento 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) Pedido de autorização de utilização: - Foi aprovada, por unanimidade, a 

intenção de indeferimento do pedido de autorização de utilização, requerido pela 

sociedade Massas Vouga – Padaria, Pastelaria e Cafetaria, Lda., pelas razões 

evocadas no n.º 1 da informação do auto e nos termos do n.º 5 do art. 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Julho com nova redacção do Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho. Os serviços deverão notificar o requerente para audiência 

oral nos termos do art. 100.º e 102.º do Código do Procedimento Administrativo. -- 

Empréstimo de 140.203 € - Contrato: - Na sequência da deliberação tomada pelo 

órgão executivo na reunião de 28 de Julho último, foi solicitado ao Banco BPI, S.A. 

a reformulação do contrato de empréstimo para contratação do financiamento de 

longo prazo até ao montante de 140.203 €, para se situar dentro do limite de 

endividamento autorizado ao Município de Sever do Vouga, conforme ajustamento 

ao rateio realizado e comunicado pela Direcção Geral das Autarquias Locais. Nesta 

reunião foi apresentada e apreciada a minuta do contrato, tendo o órgão executivo 

deliberado, por unanimidade, aprovar a referida minuta do contrato. Mais deliberou 

a câmara, organizar o processo e remeter ao Tribunal de Contas para fiscalização 

prévia, aproveitando-se todos os elementos e procedimentos do processo anterior, 

bem como, a autorização dada pela Assembleia Municipal na sessão de 24 de Abril 

deste ano. -------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Campanha “Floresta Viva”: - Foi aprovada, por unanimidade, o município 

associar-se a esta iniciativa, comprando 500 pulseiras no valor de 1 €, a serem 

colocadas à venda nos vários edifícios do Município (Edifício da Câmara, Centro 

de Artes, Biblioteca, Casa do Artesão – Acção social, Piscinas, Escolas...). ----------

---- 

Antral: - A Câmara tomou conhecimento do pedido de financiamento na aquisição 

de equipamento de GPS a serem instalados nos táxis que exercem actividade no 

concelho, no valor que não deverá ultrapassar os 1.000€, por viatura. A câmara 

decidiu, por unanimidade, não comparticipar qualquer apoio, nos termos do parecer 

emitido em tempos. -------------------------------------------------------------------------- 

Bairro da Bela Vista – Reembolso: - Seguidamente, foi apreciado o pedido de 

reembolso do Sr. Manuel Dias, no valor de 506€, referente à substituição da banca 

e de um armário de cozinha, no 2º esquerdo, entrada n.º 5 do Bairro da Bela Vista, 

devido à degradação do anterior mobiliário. Como estão previstas obras, do mesmo 

género, neste Bairro Social, a câmara decidiu, por unanimidade, que o valor a 

reembolsar ao requerente, deverá ser o que se obter da proposta ganhadora para a 

realização dessa empreitada e substituição do mesmo mobiliário nos demais 

apartamentos. --------------------------------------------------------------------------------- 

Projecto de qualificação de recursos humanos direccionados à população do 

concelho: - A Câmara Municipal tomou conhecimento do projecto de qualificação 

de recursos humanos que o município se encontra a desenvolver, de âmbito externo 

e direccionado à população deste município e concelhos limítrofes, bem como, para 

efeitos de acreditação como entidade formadora. ---------------------------------------- 

Obras públicas: ----------------------------------------------------------------------------- 

1) Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de 

trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------- 

“Construção de infra-estruturas para prevenção de incêndios – Caminhos florestais 

– 2005” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Auto n.º 2, trabalhos previstos, no valor de 24.002,40€ (vinte e quatro mil, dois 

euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA; ------------------------------------------- 

“Rectificação e pavimentação da estrada de Penouços – cruzamento da EN 328 – 

Cedrim à Escola das Hortas” ---------------------------------------------------------------- 

- Auto n.º 8, trabalhos previstos; no valor de 12.015,79€ (doze mil, quinze euros e 

setenta e nove cêntimos), acrescido de IVA; ---------------------------------------------- 

“Estrada do Couto a Lourizela – Beneficiação” ------------------------------------------ 

- Auto n.º 1, trabalhos previstos, no valor de 22.900,00€ (vinte e dois mil e 

novecentos euros), acrescido de IVA. ----------------------------------------------------- 

2) Trabalhos Imprevistos: ----------------------------------------------------------------- 

“Rectificação da estrada de Nogueira / Gândara / Paço” -------------------------------- 

- 2ª situação de trabalhos imprevistos, no valor de 34.967.70€ (trinta e quatro mil, 

novecentos e sessenta e sete mil e setenta cêntimos), acrescido de IVA. -------------- 

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

1) IAPMEI – Homologação da decisão de elegibilidade (Med. 3.5B – 

Iluminação Pública): A câmara tomou conhecimento da aprovação da 

candidatura, com um investimento total e elegível de 96.587,60€, comparticipação 

de 50%, no valor de 48.293,80€; -------------------------------------------------------------

------------ 

2) Requisição de Material – Junta de Freguesia de Silva Escura (Posto 

Médico): Na sequência do pedido formulado pela Junta de Freguesia, foi 

apresentada uma relação de materiais não duradouros necessários para a realização 



 

de obras de beneficiação na sede da junta de freguesia de Silva Escura (Posto 

Médico), a câmara municipal, por unanimidade, decidiu aprovar o apoio mediante a 

oferta desses materiais. ----------------------------------------------------------------------3) 

Concurso para venda de dois tractores (QA-61-23 e JZ-04-83): Foram presentes 

dois envelopes, um do Sr. Victor Manuel Pereira Loureiro e outro do Sr. João 

André da Silva Batista Braga, devidamente fechados, lacrados e com a 

identificação do concurso. O Vice-Presidente procedeu à abertura das duas 

propostas, que foram assim ordenadas: ---------------------------------------------------- 

- Victor Manuel Pereira Loureiro – 1.060,00€; ------------------------------------------- 

- João André da Silva Batista Braga - 951,00€. ------------------------------------------- 

Em face dos orçamentos apresentados, a Câmara Municipal decidiu, por 

unanimidade, aceitar a melhor proposta dada por Victor Manuel Pereira Loureiro 

no valor de 1.060,00€; -------------------------------------------------------------------------

-- 

4) Auto de Medição - “Construção de infra-estruturas para prevenção de 

incêndios – Ponto de água PC2 no Espinheiro” --------------------------------------- 

- Auto n.º 1 (Final), trabalhos previstos, no valor de 5.634,55€ (cinco mil, 

seiscentos e trinta e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA; - 

5) Ajuste Directo – Guardas de Segurança: Foi analisada uma informação dos 

serviços, sobre a necessidade de colocação de guardas de segurança, em diversos 

locais, num total de 2.500 metros, com custo estimando de 72.163.11€. Nos termos 

da alínea f) do art. 78.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, foi deliberado, por 

unanimidade, proceder-se a consulta prévia; ---------------------------------------------- 

6) Ajuste Directo – Colocação de conduta de água de abastecimento em 

Nogueira: Analisada a informação dos serviços, sobre a colocação de 1250 metros 

de conduta de água, foi deliberado, por unanimidade, proceder-se a consulta prévia 

nos termos da alínea d), n.º 2, do art. 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março;  

7) D’ Orfeu – Apoio na promoção dos espectáculos – Esta Instituição quer 

promover 3 ou 4 espectáculos nos bares de Sever do Vouga. A Câmara apoiaria na 

promoção dos espectáculos, divulgando-os na agenda cultural de Outubro-

Novembro-Dezembro. A Câmara não viu inconveniente na promoção desses 

espectáculos. A vereadora Elizabete Costa, apenas questionou, porque estes 

espectáculos só se efectuam nos bares da vila. O vice-presidente respondeu que, a 

proposta apresentada pela associação só contemplava os bares da vila, visitados por 

muitos jovens. Informou, também, que fora da vila, só existe licenciado um bar em 

Talhadas e o Niagara Bar, em Cedrim. ----------------------------------------------------- 

Assim, decidiu este órgão apoiar essa iniciativa nos termos propostos. ---------------- 

8) Ministério da Educação – Inglês para o 1º Ciclo – Foi distribuído um 

exemplar da notificação sobre a aprovação do financiamento da proposta de adesão 

apresentada no âmbito do programa de generalização do ensino do inglês nos 3.º e 

4.º anos do 1º ciclo do ensino básico público: A Câmara tomou conhecimento da 

referida aprovação e decidiu, por unanimidade, apoiar esta iniciativa, ficando 

autorizadas os respectivos encargos inerentes. -------------------------------------------- 

-------- 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 pelos membros 

presentes depois de lida por mim, Rui Loureiro, que também a redigi. ---------------- 

 
______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 



 

 
 


