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------------------------------------------ACTA N.º 16/2011-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e quatro de Agosto de dois mil e onze.--------------------- 
---- No dia vinte e quatro de Agosto de dois mil e onze, na vila de Sever do Vouga, edifício 
dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a 
presença do funcionário Rui Fernando Fernandes Loureiro, Técnico Superior, para 
redacção da respectiva acta.---------------------------------------------------------------------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças:  António José Martins Coutinho, Vice-
Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino 
Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.---------------------------- 
---- Foram registadas as faltas justificadas dos membros Manuel da Silva Soares e Maria 
Elisabete Martins Henriques, que apresentaram justificação por escrito.------------------------ 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e dez 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----------------------------------------- 
- Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ 
- Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------- 
- Escritura de Justificação Notarial – Escola de Irijó-------------------------------------------- 
- Provas Desportivas – Pareceres------------------------------------------------------------------- 
- Bairro da Bela Vista – Atribuição de Garagem Devoluta------------------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Aquisição por via do Direito Privado--------------------------------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 19 de Agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 443.672,51€ (quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e 
setenta e dois euros e cinquenta e um cêntimos) e Operações não Orçamentais = 
419.739,43€ (quatrocentos e dezanove mil, setecentos e trinta e nove euros e quarenta e 
três cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara tomou conhecimento da comunicação da vereadora Elisabete Henriques a 
informar que estaria de férias de 11 a 26 de Agosto de 2011.------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acácio Barbosa – Interrogou o executivo, do porquê, de não ter sido convidado 
(informado) para estar presente no Festival de Folclore de Rocas do Vouga e de também 
não ter recebido o convite para estar presente na inauguração do certame da “Ficavouga 
2011”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
António Coutinho – Relativamente ao Festival de Folclore de Rocas do Vouga, informou 
ter recebido um convite para estar presente, mas não se lembra se este vinha em seu nome 
pessoal ou se dirigido a todos os vereadores.  Habitualmente quando os convites vêm 
endereçados a todos os vereadores, estes são informados.  Poderá ter existido alguma falha, 
mas que se iria verificar juntos dos serviços, da entrada ou não desse convite.---------------- 
Rui Loureiro – Informou que, relativamente aos convites para estarem presentes os 
vereadores na inauguração do certame “Ficavouga 2011”, existiu um lapso da sua parte 
pela não entrega dos convites na reunião de 27 de Julho de 2011.------------------------------- 
Acácio Barbosa – Alertou para a falta de segurança das valas abertas em Rocas do Vouga.- 
António Coutinho – Informou que conhece a situação e que vai tentar resolver esse assunto 
o mais rápido possível.---------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Auto de Medição: Foi presente e aprovado o seguinte auto de medição de trabalhos para 
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------- 
““ CCeennttrroo  EEssccoollaarr  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess””:------------------------------------------------- -------------- 
- Auto de Medição n.º 12 de trabalhos executados no valor de 55.889,04 € (cinquenta e 

cinco mil, oitocentos e oitenta e nove euros e quatro cêntimos), acrescido do IVA.------ 
Votação:  A favor - Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aquisições por via do Direito Privado:  - Foram 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 dele constam, para realização da seguinte empreitada:----------------------- 
a) “AAllaarrggaammeennttoo  ddoo  IInntteerriioorr  ddee  SSaannttoo  AAddrriiããoo”:------------------------------------------------- ---- 
- de Leonilde Augusta Tavares Pereira, residente no lugar de Santo Adrião, da freguesia 

de Cedrim, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 11,5m2.-------------------- 
b) “AAllaarrggaammeennttoo  ddoo  CCaammiinnhhoo  ddoo  BBaarrrrooccoo  ––  PPaaççôô”:------------------------------------------------ 
- de Fernando Arlindo Dias Ribeiro, residente no lugar de Bouço –  Paçô, da freguesia 

de Cedrim, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 10m2.---------------------- 
c) “RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall”:------------------------   
- de Manuel Fernandes Serrado, residente no lugar de Portela, da freguesia de Rocas do 

Vouga, a venda de uma parcela de terreno, com 100m2, pelo valor de 250,00€ 
(duzentos euros);------------------------------------------------------------------------------------ 

- de Teófilo Nunes da Silva, residente na cidade de Vale de Cambra, a cedência gratuita 
de uma parcela de terreno com 60m2;------------------------------------------------------------ 

- de Abraão Pereira Silva, residente no lugar de Ribeirada, da freguesia de Rocas do 
Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 45m2.--------------------------- 

Votação:  A favor - Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Escritura de Justificação Notarial – Escola de Irijó:  - Em reunião de 28 de Abril de 2005, 
foi aprovada a realização de uma escritura de justificação notarial para efectuar o registo da 
Escola de Irijó.  No entanto, verificou-se, após o levantamento topográfico efectuado à 
Escola de Irijó, que a área total é de 487m2 e não de 905m2, como consta da primeira 
deliberação.  Assim, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, rectificar a referida 
deliberação, para se proceder à escritura de rectificação da justificação realizada em 16 de 
Junho de 2011, transcrevendo-se a mesma após a modificação aprovada.---------------------- 
Identificação do bem imóvel:  edifício destinado ao ensino, composto por rés-do-chão, 
com uma sala de aulas, alpendre e sanitários, com a superfície coberta de cento e nove 
metros quadrados e a superfície descoberta de trezentos e setenta e oito metros quadrados, 
totalizando a área de quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados.  O referido imóvel 
confronta do norte com Maria Amélia Marques Gomes, do sul com estrada, do nascente 
com Serafim Tavares Gomes e do poente com a rua.  Situa-se no lugar de Irijó e encontra-
se inscrito na matriz predial urbana de Rocas do Vouga, sob o artigo mil, quatrocentos e 
noventa e oito.  O imóvel foi vendido por Cipriano Rodrigues Fernandes e mulher Cacilda 
Marques Ferreira, residentes que foram no lugar de Irijó, freguesia de Rocas do Vouga, 
concelho de Sever do Vouga e por Alexandre Marques e mulher Maria Amélia Gomes de 
Pinho, residentes na Rua Campo do Monte, n.º 233, Canidelo, Vila Nova de Gaia.  O 
imóvel foi vendido no ano de mil novecentos e oitenta e três como rústico, sabendo-se que 
o seu artigo era o número quatro mil, setecentos e oito.  A construção do imóvel remonta 
ao ano de mil, novecentos e oitenta e cinco.  O valor patrimonial atribuído é de quarenta e 
seis mil e oitocentos euros.  O membro da Câmara Municipal com competência para 
representar o Município de Sever do Vouga no acto da escritura de justificação notarial é o 
Sr. Dr. Manuel da Silva Soares, na sua qualidade de Presidente da Câmara Municipal.------ 
Foi deliberado, por unanimidade, efectuar todos os procedimentos relacionados com a 
justificação notarial.------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Provas Desportivas – Pareceres:  - Para instrução dos processos de licenciamento das 
respectivas provas desportivas, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, emitir 
parecer favorável à realização das seguintes provas, com passagem nas vias municipais 
deste concelho:------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Maratona BTT Aveiro, organizada pela Fullsport, a realizar no próximo dia 18 de 

Setembro;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Prova de ciclismo, denominada “Volta a Portugal do Futuro”, organizada pela PAD – 

Produção de Actividades Desportivas, agendada para os próximos dias 7 a 11 de 
Setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de 
Fevereiro.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Bairro da Bela Vista – Atribuição de Garagem Devoluta:  - No seguimento do pedido 
apresentado por Joaquim José Gaspar Barbosa, para a atribuição de uma garagem no 
Bairro da Bela Vista, o serviço de Acção Social verificou se existia alguma disponível.  
Tendo-se constatado a existência de uma garagem devoluta, foi aprovado, por 
unanimidade, atribuir a mesma a Joaquim José Gaspar Barbosa, em regime de 
arrendamento, pelo valor de 6,49€, por mês.-------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Aquisição por via do Direito Privado:  - Foi 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 unanimidade, a satisfação 
dos encargos que dele constam, para realização da seguinte empreitada:----------------------- 
a) “AArrrraannjjoo  UUrrbbaannííssttiiccoo  nnoo  CCeennttrroo  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess  ––  PPaarrqquuee”:------------------------------ 
- de José Silvestre Gaspar Fecha, residente no lugar de Couto de Cima, da freguesia de 

Couto de Esteves, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 180m2.------------- 
Votação:  A favor - Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
António Coutinho.--------------------------------------------------------------------------------------- 
----- 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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