------------------------------------------ACTA N.º 185-------------------------------------------- Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de dois mil e sete, nesta vila de
Sever do Vouga e Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia
Municipal, ordinariamente, sob a presidência de Dr. José Manuel Barbosa de
Almeida e Costa, que a convocou ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 54º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (nova redacção dada pela Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------1 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara. ----------------------2 – Período de antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------3 – Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------3.1 – Suspensão do Plano de Urbanização da Vila de Sever do Vouga e
estabelecimento de medidas preventivas. -------------------------------------------------3.2 – Alteração de caminho público, em Dornelas. --------------------------------------4 – Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------5 – Período destinado ao público. --------------------------------------------------------------- Eram cerca das dezassete horas e vinte minutos quando o presidente da
Assembleia Municipal declarou aberta a sessão. ---------------------------------------------- Seguidamente, o presidente deste órgão solicitou ao primeiro secretário que
procedesse à chamada. ---------------------------------------------------------------------------- Depois de realizada a chamada, foram registadas as faltas dos membros
Francisco Furtado de Menezes Velloso Ferreira e Paula Cristina Vaz dos Santos,
que as justificaram por escrito. ------------------------------------------------------------------- A seguir, o presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da
correspondência enviada, designadamente, da Associação de Municípios da Ria
que, para cumprimento do que se encontra estabelecido na lei, remeteu os
documentos previsionais da associação para conhecimento e consulta. Da
Associação Nacional de Municípios Portugueses vieram alguns boletins e uma
comunicação a dizer que se encontra disponível na página da associação a
informação sobre as remunerações actualizadas dos eleitos locais. ------------------------ Seguidamente, foi submetida à apreciação a acta n.º 184, oportunamente,
remetida aos membros da assembleia municipal, ficando dispensada a sua leitura. –
----- A acta da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------1 - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara ------------- O presidente da câmara referiu não ser necessário proceder à leitura do
documento, disponibilizando-se para prestar os esclarecimentos que forem
necessários. Prosseguiu, realizando uma abordagem sintetizada da informação
exarada no documento, oportunamente enviado aos membros deste órgão. --------------- Foi combinado incluir as questões que existirem nas intervenções do “período
de antes da ordem do dia”. ----------------------------------------------------------------------------------------------2 - Período Antes da Ordem do Dia------------------------------- Foram registadas as seguintes inscrições, para este período: José Braga,
Albano Macedo e Joaquim Zacarias, que intervieram na seguinte sequência. -------José Braga – começou por solicitar ao presidente da câmara quanto tinham custado
ao Município os prédios que compõem o complexo da fábrica das “Massa Vouga”.
Seguidamente, perguntou ao vereador António Coutinho para quando a ligação de
energia eléctrica para a elevação de água no furo realizado em Lourizela. -----------Continuou, relembrando algumas situações, tais como, a necessidade de reposição
do piso na estrada do Couto a Lourizela, bem como, a colocação dos rail’s junto à
ponte e rectificação das guardas de segurança colocadas no lado oposto. -------------

Sobre estrada de Rocas ao Couto, referiu que, finalmente, foram iniciados os
trabalhos de beneficiação no centro do lugar de Irijó, mas continua por rectificar o
muro no meio da estrada e a sinalização que se apresenta deficitária. ----------------Voltou a referir sobre os trabalhos realizados para reparação da conduta de água no
centro da freguesia de Couto de Esteves, cujo tapete não foi reposto como tinha
sido dito nesta assembleia, mas remediado com a colocação de massa betuminosa. Manuel Soares – respondeu à questão colocada sobre o preço de aquisição dos
prédios do complexo da fábrica das “Massa Vouga”, de Paradela. --------------------Em relação à estrada de Couto a Lourizela, informou que as maquinas estiveram no
local para ser colocado o piso, mas não foi aplicado devido à informação dada
pelos técnicos do município, com o apoio do laboratório que analisa esses
trabalhos, os quais transmitiram não estar o piso nas condições ideias para
colocação do tapete, devido ao elevado teor de humidade que impede a aderência
da rega de colagem ao tout venant, provocando o deslizamento do tapete. -----------Sobre as guardas de segurança, informou estar a decorrer um procedimento
administrativo para aquisição e aplicação de rail’s em vários locais do concelho.
Quando for adjudicado esse fornecimento, serão realizados os trabalhos de
colocação de guardas de segurança no sítio indicado. -----------------------------------Em relação à estrada de Rocas ao Couto, informou ter anotado o pedido de
melhoria na sinalização e, quanto ao muro que desmoronou, informou que a sua
queda não resultou da construção do muro de suporte das terras que justapõem a
estrada e, em principio, irá ser analisado se a queda do muro daquele particular não
danificou o muro construído por esta entidade. -------------------------------------------Sobre a situação mencionada no centro da freguesia de Couto de Esteves, informou
que o empreiteiro realizará a reposição do pavimento quando for colocar tapete na
estrada de Couto a Lourizela. ---------------------------------------------------------------António Coutinho – informou que a bomba do furo de Lourizela foi instalada na
sequência de um processo de fornecimento de cinco bombas de elevação de água e
que ainda não fora ligada porque não houve necessidade, apesar de já ter sido
requerida a energia eléctrica para aquele furo. -------------------------------------------Albano Macedo – Apresentou uma proposta de homenagem aos autarcas eleitos
durante os últimos trinta anos de poder local, como já tinha ventilado numa sessão
anterior. Continuou, procedendo à leitura da respectiva proposta. ---------------------Seguidamente, na sequência das noticias tornadas públicas nos últimos dias, sobre
os trabalhos realizados pelos accionistas maioritários de determinada empresa para
a realização de uma Operação Pública de Aquisição (OPA), apresentou uma
proposta para se homenagear ou agradecer os ilustres severenses que no concelho
ou fora dele engrandecem o nome desta terra e das suas gentes. Continuou,
procedendo à leitura da respectiva proposta. ----------------------------------------------Prosseguiu, com a apresentação de uma moção evocativa do “20º aniversário da
morte de Zeca Afonso” que, fez da música um dos instrumentos de crítica à
ditadura fascista que vigorou, em Portugal, de 1933 a 1974. Sucintamente,
apresentou a biografia de José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos e justificou a
proposta apresentada. ------------------------------------------------------------------------O membro Albano Macedo entregou à mesa os documentos referentes às duas
propostas e moção para apreciação e votação neste órgão, dados aqui como
reproduzidos e, que vão ser arquivados junto dos documentos desta sessão. --------Por último, colocou uma questão ao executivo, sobre as actividades desenvolvidas
pela confraria e qual a razão de não se ter promovido esta organização durante o
evento gastronómico da “Festa da Lampreia e da Vitela”. -------------------------------

Seguidamente, o presidente da assembleia municipal perguntou ao membro Albano
Macedo se desejava que colocasse a moção à votação nesta sessão. Sobre as duas
propostas, perguntou ao Director de Departamento se possuía meios para reunir os
nomes dos eleitos nos últimos trinta anos. Como respondeu afirmativamente, ficou
incumbido de reunir essa informação. -----------------------------------------------------A primeira proposta – “30 anos do Poder Local” - foi aprovada, por maioria, com a
abstenção do membro José Loureiro. ------------------------------------------------------A segunda proposta – “Homenagem aos Ilustres Severenses” – foi aprovada por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------A moção de evocação a “Zeca Afonso” foi aprovada, por maioria, com o voto
contra do membro José Braga e a abstenção do membro Paula Hadden. -------------Joaquim Zacarias – começou, colocando uma questão sobre o valor das Senhas de
Presença indicado na declaração de IRS que foi enviada. Aproveitou para perguntar
ao presidente da assembleia municipal sobre a proposta de alteração do horário das
sessões deste órgão. --------------------------------------------------------------------------Sobre a comunicação escrita do presidente da câmara, fez comentários acerca da
informação relacionada com a cobrança de tarifários pela SimRia, para referir que
esperava não serem cobradas tarifas antes de ser prestado esse serviço. Continuou,
dizendo que estava satisfeito por verificar que no capitulo – Ambiente e Recursos
Naturais – surgia uma informação sobre a execução de um projecto para “Rede de
drenagem, de tratamento de águas residuais e ETAR de Talhadas”, desejando que
passasse rapidamente de projecto para a execução da empreitada, de modo a
resolver-se definitivamente o problema de saneamento de um prédio de Talhadas. Acerca do valor dos prédios do complexo da fábrica das “Massas Vouga”, referiu
que foi referido em tempos, nesta assembleia, que custaram cerca de 140.000
contos ao Município. Isto para referir que se deveria acautelar o valor da quota que
cabe a esta entidade na empresa municipal. -----------------------------------------------Prosseguiu, apresentando uns pequenos alertas ou considerações para que sejam
resolvidos pela Câmara. As situações apontadas foram as seguintes: limpeza na
vila, já não realizada há muito tempo; limpeza das valetas na ex-EN16 e corte das
árvores secas que pendem sobre essa via; colocação de um ou dois contentores no
lugar da Póvoa de Baixo; Zona Industrial dos Padrões, abordou o facto de terem
sido construídos um ou dois pavilhões sobranceiros à vila que, conferem um
aspecto péssimo para quem entra pelo lado sul da vila; arranjo dos taludes
sobranceiros às casas do “Arruamento da Nossa Senhora de Fátima”; realização de
passeios junto ao Jardim Infantil de Sever do Vouga, bem como, do passadiço no
recinto, aproveitando para questionar a utilidade dos dois passeios realizados na
Rua das Escolas; realização de uma ligação entre a Póvoa do Meio e a zona do
Centro de Saúde; alargamento da estrada na entrada de Couto de Esteves; arrasar o
valado paralelo na Rua dos Bombeiros e melhoria do parque de estacionamento;
qual o ponto de situação do parque de estacionamento junto ao edifício do antigo
Grémio; proibição de circulação na vila de camiões pesados (TIR); apoio do
Município à Associação Desportiva Severense, recentemente em actividade e que
se depara com grandes dificuldades, designadamente, sem um recinto desportivo
próprio para exercer a sua actividade e meios próprios para o transporte dos atletas.
Sobre a questão colocada acerca do horário de início das sessões, o presidente da
assembleia municipal sugeriu à plateia que apresentasse uma ou mais propostas
para serem apreciadas na próxima sessão deste órgão. ----------------------------------Quanto à questão colocada sobre a declaração de IRS, o director de departamento
informou que no ano de 2006, foram efectuados dois pagamentos, em momentos

distintos – um referente às senhas de presença de 2005 e o segundo referente ao
período de Janeiro a Setembro de 2006. ---------------------------------------------------O presidente da câmara informou que não poderia responder à questão colocada
pelo membro Albano Macedo sobre a confraria, porque não faz parte da sua
direcção, mas prestou alguns esclarecimentos sobre as actividades desenvolvidas
que conhecia, tais como, a representação nalguns eventos para os quais é
convidada. -------------------------------------------------------------------------------------Sobre a intervenção do membro Joaquim Zacarias, o presidente da câmara
informou o seguinte: -------------------------------------------------------------------------Tarifário de saneamento - que apenas é cobrada uma taxa simbólica aos utentes que
se encontram ligados e são muito poucos, quase todos no centro da vila; ------------Projectos de saneamento – prestou esclarecimentos adicionais à informação
exarada no documento distribuído, acrescentando que já foram enviados todos os
projectos deste Município para a SimRia efectuar uma apreciação; -------------------Avaliação da fábrica – que se encontra quase concluído o processo de avaliação
dos prédios e será apreciado oportunamente por esta assembleia municipal; --------Zona Industrial dos Padrões – que é verdade não parecer bem a imagem dos dois
pavilhões que se vêem da vila, mas a solução terá que passar pela colocação de
uma barreira arbórea de modo a tapar o topo daqueles pavilhões; ---------------------Arruamento da Sr.ª de Fátima – que está a ser feito uma muro de suporte às pedras
ali colocadas de acordo com um projecto apresentado; ---------------------------------Rua da Escola – que foram construídas duas lombas (e não passadeiras) na
sequência de pedidos apresentados; --------------------------------------------------------Ligação à Póvoa – que vai ser efectuado um estudo para se saber se é possível a sua
realização e, em tempos, depreendera como pedido a ligação da Ermida até à zona
do Centro de Saúde, com uma ligação nova entre a Póvoa e a mencionada zona,
mas que, em principio, não se encontra prevista no Plano de Urbanização; ----------Alargamento na entrada de Couto de Esteves – que estão a diligenciar no sentido
de serem adquiridos os terrenos necessários para ser realizado esse alargamento; --Rua dos Bombeiros – que não poderá ser soterrado aquele espaço porque pertence
a um particular que não cede ao Município aquela pequena parcela; -----------------Estacionamento no antigo Grémio – que ainda não está concluída a aquisição do
terreno, mas a Câmara já manifestou à Direcção de Estradas de Aveiro o interesse
em ser construído um estacionamento naquele local; ------------------------------------Associação Desportiva Severense – que foi atribuído o apoio solicitado pela
direcção, mas quanto ao apoio no transporte, aquele terá que ser apreciado pela
Câmara; ----------------------------------------------------------------------------------------Passeio junto ao Jardim Infantil – que se encontra prevista a sua execução numa
empreitada a realizar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 - Ordem do Dia ------------------------------------------- 3.1 – Suspensão do Plano de Urbanização da Vila de Sever do Vouga e
estabelecimento de medidas preventivas. Depois de prestados, pelo presidente da
câmara, os esclarecimentos sobre os objectivos do pedido de suspensão do Plano de
Urbanização da Vila de Sever do Vouga e estabelecimento de medidas preventivas,
foi a proposta colocada à votação, tendo sido aprovada, por unanimidade, para os
devidos efeitos, nos termos do documento apresentado e dado aqui como transcrito,
arquivado no respectivo processo e aprovado na reunião do órgão executivo do
passado dia doze de Fevereiro. ------------------------------------------------------------------- 3.2 – Alteração de caminho público, em Dornelas. No uso da competência
conferida ao presente órgão, através da alínea b), do n.º 2, do art.º 53º, da Lei das

Autarquias Locais, foi aprovada, por unanimidade, a alteração da localização do
caminho público situado junto às instalações da sociedade Martins e Coutinho –
Construções em Aço Inox, Lda (Martinox), em Dornelas, conforme proposta
apresentada na planta que se considera aqui como transcrita e vai ser arquivada
junto dos documentos desta sessão. ------------------------------------------------------------- 4 – Outros assuntos. Não foi apresentada qualquer proposta. -------------------------------------------------------- 5 - Ordem do Dia --------------------------------------Foi registada a intervenção de Rui Silva, que colocou uma questão ao executivo
sobre a possibilidade de ser conseguida uma forma de poderem circular a pé
pessoas na ex-EN16, sem quaisquer problemas, visto ser quase impossível andar,
sem perigo, peões naquela estrada. ---------------------------------------------------------O presidente da câmara informou que, excepcionalmente, respondia à questão
colocada, porque deveria ser colocada no órgão respectivo. Mas, como tinha
apresentado um pedido por escrito ser-lhe-ia dada uma resposta, também, por a
mesma forma. ---------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta sessão, 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. -----------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

