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------------------------------------------ACTA N.º 03/2012----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia oito de Fevereiro de dois mil e doze.--------------------------------- No dia oito de Fevereiro de dois mil e doze, na vila de Sever do Vouga, edifício dos
Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a
presença da funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, para redacção da respectiva
acta, e de Luís Figueiredo Martins, Director de Departamento Administrativo e Financeiro
que prestou apoio no esclarecimento de alguns pontos.----------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente; Raul
Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete Martins Henriques, João Miguel Tavares de
Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.------- Foi registada a falta justificada do vereador António Coutinho.-------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e cinco 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----------------------------------------- Reforma do Mapa Judiciário---------------------------------------------------------------------- Rua do Sobreiral – Sinalização Vertical--------------------------------------------------------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar: Requalificação da Rua da
Igreja e Rua da Torre” – Sentido Único na Rua dos Bombeiros----------------------------- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Reabilitação e Adaptação da
Casa do Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária” – Prorrogação de
Prazo-------------------------------------------------------------------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Prorrogação de Prazo de Entrega de Caução – Ratificação----------------------------------- Regulamento do Plano de Urbanização de Sever do Vouga – Alteração do artigo 46º--- Protocolo de Colaboração para Agilização dos Processos de Licenciamento e
Empreendimentos Turísticos e Respectiva Promoção Turística------------------------------ FINICIA – Proposta de Parecer------------------------------------------------------------------- “Landmania em Salto Alto” – Isenção de Taxas----------------------------------------------- Cessação de Procedimento Concursal – Assistente Operacional----------------------------- Informática – Contrato de Manutenção---------------------------------------------------------- Museu do Douro – Renovação de Protocolo de Colaboração-------------------------------- Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga - Miss e
Mister 2012 – Utilização do CAE---------------------------------------------------------------- Parlamento dos Jovens (Ensino Básico): Organização da Sessão Distrital de Aveiro
em Sever do Vouga--------------------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aproveitamento Hidroeléctrico de Lourizela-----------------------------------------------2) 2ª Modificação Orçamental – 1ª Revisão---------------------------------------------------3) Mapa de Pessoal – Alteração-----------------------------------------------------------------4) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar: Requalificação da Rua do
Comércio” – Minuta do Contrato-----------------------------------------------------------5) 10º Passeio TT – Clube Radical Caima – Parecer--------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 3 de Fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 441.761,57€ (quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e
sessenta e um euros e cinquenta e sete cêntimos) e Operações não Orçamentais =
426.928,89€ (quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e vinte e oito euros e oitenta e
nove cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Justificação de Falta – Vereador: - A Câmara Municipal tomou conhecimento da
justificação de falta do vereador António Coutinho referente a esta reunião.------------------Intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------------
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Não houve qualquer intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Reforma do Mapa Judiciário: - Considerando que o Município de Sever do Vouga tem
mais de cem aldeias dispersas por nove freguesias, num território muito acidentado e com
problemas de rápida e fácil acessibilidade á própria sede do concelho; que não existe uma
verdadeira rede de transportes públicos entre essas aldeias e a própria sede do concelho e
muito menos para os concelhos vizinhos; que o acesso às sedes dos concelhos vizinhos,
nomeadamente a Albergaria-a-Velha, se for feito através da A-25 é muito distante e com a
agravante de obrigar ao pagamento de portagens; que o acesso pela antiga E.N. 16 é muito
estreito e sinuoso e com piso lamentável em grande parte do seu traçado; que o acesso aos
serviços judiciários (e outros serviços de proximidade) é fundamental para se viver de
forma civilizada em qualquer comunidade; que o acesso à justiça fica desde logo negado,
sobretudo aos mais desfavorecidos, quando se tem que recorrer às sedes de outros
concelhos, recorrendo ao serviço de táxi, gastando, assim, o que se não tem em transportes
e alimentação e sujeitando-se à replicação, vezes sem conta, dessas despesas face ao
repetido adiamento de diversas diligências; que o encerramento de tribunais (como o de
Sever do Vouga) é um convite ao abandono do recurso à justiça pelos mais desfavorecidos
e ao aumento da criminalidade; que não é verdade que o número de processos anuais no
tribunal de Sever do Vouga seja inferior aos duzentos e cinquenta por ano, como tem sido
divulgado. Há, neste momento, quinhentos e setenta e quatro processos no tribunal; que o
volume de processos no tribunal seria muito superior se ali pudessem ser tramitados os
processos que lhe foram retirados com o tremendo erro que foi a experiência da Comarca
piloto do Baixo Vouga, que deixou o tribunal reduzido a quase nada (pequena e média
instância civil e instância criminal), obrigando os Severenses a deslocar-se a vários
tribunais em concelhos distantes, conforme o tipo de acções em causa. Antes da comarca
piloto, em 1 de Abril de 2009, havia mil, quinhentos e oitenta processos pendentes no
tribunal de Sever do Vouga; que o encerramento de serviços de proximidade, sobretudo os
mais essenciais, como é o caso da justiça, é um convite à desertificação, que se quer
combater, levando a que os cidadãos abandonem cada vez mais os pequenos concelhos do
interior, para irem atrás dos serviços deslocalizados; que a manutenção do tribunal de
Sever do Vouga, tal como outros importantes serviços de proximidade, é
fundamentalmente para a qualidade de vida dos Severenses, permitindo-lhes ter acesso a
um direito fundamental como é o direito à justiça, bem como para a dinamização da
economia local e combate à desertificação; deliberou a Câmara Municipal de Sever do
Vouga, por unanimidade, manifestar a sua total oposição ao encerramento do tribunal de
Sever do Vouga sugerindo que ao mesmo sejam restituídas as competências que lhe foram
retiradas com a experiência da Comarca piloto do Baixo Vouga. Mais deliberou a Câmara
Municipal remeter fotocópia desta deliberação ao presidente da Assembleia Municipal e à
senhora Ministra da Justiça.---------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------Rua do Sobreiral – Sinalização Vertical: - Foi aprovada, por unanimidade, a localização
da sinalização vertical da Rua do Sobreiral, da freguesia de Sever do Vouga, assinalada na
planta apresentada ao órgão executivo, que vai ser arquivada com os documentos desta
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------“EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar: Requalificação da Rua da Igreja e
Rua da Torre” – Sentido Único na Rua dos Bombeiros: - Na sequência das obras
relacionadas com a requalificação da Rua da Igreja e Rua da Torre, foi aprovado, por
unanimidade, alterar o trânsito da Rua dos Bombeiros para sentido único, desde o quartel
dos Bombeiros até ao cruzamento da Rua do Silveirinho.----------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------Revisões de Preços: - Foram apresentadas as revisões de preços relativas às seguintes
obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:-------------------------------
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“EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Reabilitação e Adaptação da
Casa do Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária”, conforme a quinta
revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até Outubro de 2011, sujeitos a
revisão;----------------------------------------------------------------------------------------------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Parque de Energia”, conforme
a terceira revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até Agosto de 2011,
sujeitos a revisão;----------------------------------------------------------------------------------- “Construção da EB1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”, conforme a oitava revisão,
no valor de 4.476,59€ (quatro mil, quatrocentos e setenta e seis euros e cinquenta e
nove cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Avenida
Comendador Augusto Martins Pereira”, conforme a segunda revisão, sem qualquer
valor dos trabalhos realizados até Outubro de 2011, sujeitos a revisão;-------------------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Rua do
Casal”, conforme a terceira revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até
Outubro de 2011, sujeitos a revisão;------------------------------------------------------------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Rua do
Jardim e Respectivo Espaço Adjacente e Jardim Municipal”, conforme a terceira
revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até Outubro de 2011, sujeitos a
revisão;----------------------------------------------------------------------------------------------- “Acesso à EB1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”, conforme a terceira revisão, no
valor de 524,26€ (quinhentos e vinte e quatro euros e vinte e seis cêntimos);------------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Remodelação/Requalificação
dos Espaços Exteriores do Bairro da Bela Vista”, conforme a terceira revisão, sem
qualquer valor dos trabalhos realizados até Agosto de 2011, sujeitos a revisão.---------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------“EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Reabilitação e Adaptação da Casa
do Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária” – Prorrogação de Prazo: Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade com a
informação técnica, aprovou a Câmara, por unanimidade, a concessão da prorrogação
graciosa da obra em curso por um período de 30 dias.--------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Acesso à EB1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”:----------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalhos contratuais no valor de 11.848,52€ (onze mil,
oitocentos e quarenta e oito euros e cinquenta e dois cêntimos), acrescido do IVA;-----b) “Construção da EB1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”:---------------------------------- Auto de Medição n.º 22 de trabalhos contratuais no valor de 107.874,36€ (cento e sete
mil, oitocentos e setenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos), acrescido do IVA;----- Auto de Medição n.º 23 de trabalhos contratuais no valor de 56.318,06€ (cinquenta e
seis mil, trezentos e dezoito euros e seis cêntimos), acrescido do IVA;--------------------c) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar Humanizar – Requalificação da Rua do Jardim
e Respectivo Espaço Adjacente e Jardim Municipal”:---------------------------------------- Auto de Medição n.º 4 de trabalhos contratuais no valor de 26.998,90€ (vinte e seis
mil, novecentos e noventa e oito euros e noventa cêntimos), acrescido do IVA;---------d) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar Humanizar – Requalificação da Rua do
Casal”:------------------------------------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 4 de trabalhos contratuais no valor de 7.835,00€ (sete mil,
oitocentos e trinta e cinco euros), acrescido do IVA;-----------------------------------------e) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar Humanizar – Requalificação da Avenida
Comendador Augusto Martins Pereira”:--------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos contratuais no valor de 15.597,10€ (quinze mil,
quinhentos e noventa e sete euros e dez cêntimos), acrescido do IVA;---------------------
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f) “ECOPOLIS – Sever do Vouga: Regenerar Humanizar – Remodelação/Requalificação
dos Espaços Exteriores do Bairro da Bela Vista”:--------------------------------------------- Auto de Medição n.º 4 de trabalhos contratuais no valor de 11.614,66€ (onze mil,
seiscentos e catorze euros e sessenta e seis cêntimos), acrescido do IVA;----------------g) “ECOPOLIS – Sever do Vouga: Regenerar Humanizar – Parque de Energia”:------------ Auto de Medição n.º 4 de trabalhos contratuais no valor de 49.220,25€ (quarenta e
nove mil, duzentos e vinte euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido do IVA;----------h) “ECOPOLIS – Sever do Vouga: Regenerar Humanizar – Reabilitação e Adaptação da
Casa do Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária”:------------------------ Auto de Medição n.º 7 de trabalhos contratuais no valor de 4.028,33€ (quatro mil,
vinte e oito euros e trinta e três cêntimos), acrescido do IVA.------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------Prorrogação de Prazo de Entrega de Caução – Ratificação: - Foi ratificada, por
unanimidade, a prorrogação do prazo de entrega da caução relativamente à empreitada
“EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar Humanizar – Requalificação da Rua do
Comércio”, por um dia, por parte da Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda.------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------Regulamento do Plano de Urbanização de Sever do Vouga – Alteração do artigo 46º: - Na
sequência da conferência de serviços realizada na CCDR-C, em 7 de Dezembro de 2011,
onde foi analisada a proposta de alteração do Plano de Urbanização de Sever do Vouga,
tendo-se obtido todos os pareceres favoráveis, o órgão executivo aprovou, por
unanimidade, proceder á abertura do período de discussão pública, nos termos do n.º 3, do
artigo 77º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a redacção conferida pelo
Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo DecretoLei n.º 181/2009, de 7 de Agosto e pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de Janeiro, conjugado
com o n.º 7, do artigo 96º do mesmo diploma legal. O período de discussão pública da
proposta de alteração do Plano de Urbanização de Sever do Vouga decorrerá por um
período de vinte e dois dias úteis, com início a partir do quinto dia útil após a publicação
do respectivo aviso em Diário da República.-------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------Protocolo de Colaboração para Agilização dos Processos de Licenciamento e
Empreendimentos Turísticos e Respectiva Promoção Turística: - A Câmara tomou
conhecimento do Protocolo de Colaboração para Agilização dos Processos de
Licenciamento de Empreendimentos Turísticos e respectiva Promoção Turística, celebrado
entre o Município e o Turismo Centro de Portugal. O referido protocolo tem como
objectivo a comunicação ao Turismo Centro de Portugal, por parte do Município, dos
processos relacionados com o investimento em turismo e com a promoção dos
empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local.---------------------------FINICIA – Proposta de Parecer: - A Câmara tomou conhecimento, através de carta
enviada pela Agim, dos trâmites relacionados com os pedidos de financiamento ao
programa Finicia.---------------------------------------------------------------------------------------“Landmania em Salto Alto” – Isenção de Taxas: - Através do ofício datado de 31 de
Janeiro de 2012, o Landmania Clube de Portugal veio solicitar a autorização, por parte do
Município, para a realização de uma manifestação desportiva intitulada “Landmania em
Salto Alto”, para o próximo dia 10 de Março de 2012. No mesmo ofício solicitam, ainda, a
isenção das respectivas taxas e a oferta de um saco com folhetos promocionais do
concelho. Analisado o pedido, foi aprovado, por unanimidade, autorizar a manifestação
desportiva, assim como a isenção de taxas e a oferta dos referidos folhetos.------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2, do artigo 8º do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------
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Cessação de Procedimento Concursal – Assistente Operacional: - Por deliberação de
Câmara do dia 13 de Julho de 2011, foi aberto um procedimento concursal comum para
preenchimento de um posto de trabalho, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado na carreira/categoria Assistente Operacional.
Atendendo a que os pressupostos que estiveram na origem da abertura do referido
procedimento já não se verificam, uma vez que as mesmas estão a ser asseguradas por
outra trabalhadora do Município, o órgão executivo deliberou, por unanimidade, proceder
à cessação do procedimento concursal comum, por tempo indeterminado, para ocupação de
um posto de trabalho na carreira/categoria Assistente Operacional.-----------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------Informática – Contrato de Manutenção: - Através do ofício datado de 24 de Maio de 2011,
foi solicitada a redução do contrato que o Município detém com a empresa Medidata, de
acordo com o previsto no artigo 19º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro (LOE
2010). Foi recebido um parecer jurídico daquela empresa a informar que a mesma não está
sujeita à redução que consta na referida norma por se tratar de um contrato misto.
Analisada a informação exarada pelo Director de Departamento Administrativo e
Financeiro, constata-se que o referido contrato não estará sujeito à redução prevista no
artigo 19º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, aplicada também em 2012, como
dispõe o artigo 26º, da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro. Assim, foi aprovado, por
unanimidade, o valor apresentado pela Medidata para a renovação do próximo contrato de
manutenção, correspondente a 20.172,10€ (vinte mil, cento e setenta e dois euros e dez
cêntimos), acrescido do IVA.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------Museu do Douro – Renovação de Protocolo de Colaboração: - Seguidamente, foi
analisada a proposta de renovação do protocolo de colaboração para a visita aos espaços do
Museu do Douro, celebrado na sequência da aprovação em reunião de Câmara de 8 de
Setembro de 2010. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, renovar o referido
protocolo para o ano de 2012.------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga - Miss e
Mister 2012 – Utilização do CAE: - A Associação de Estudantes da Escola Básica e
Secundária de Sever do Vouga veio solicitar a cedência gratuita do auditório do Centro das
Artes e do Espectáculo, no próximo dia 9 de Março, para a realização do desfile “Miss e
Mister 2012”. A Câmara Municipal autorizou por unanimidade.-------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 20º do Regulamento Municipal de
Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do Espectáculo de Sever do
Vouga, conjugado com o artigo 8º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas
Municipais.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------Parlamento dos Jovens (Ensino Básico): Organização da Sessão Distrital de Aveiro em
Sever do Vouga: - A Direcção Regional de Educação do Centro pretende organizar a
Sessão Distrital de Aveiro do Parlamento dos Jovens (Ensino Básico) em Sever do Vouga
e veio solicitar o apoio do Município através da cedência gratuita do auditório do Centro
das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 12 de Março, assim como a oferta de um
almoço para os cerca de duzentos participantes. Analisado o pedido, o órgão executivo
aprovou, por unanimidade, a cedência gratuita do Centro das Artes e do Espectáculo e a
oferta de um almoço volante para os duzentos participantes.------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 20º do Regulamento Municipal de
Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do Espectáculo de Sever do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------
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Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Aproveitamento Hidroeléctrico de Lourizela: - No âmbito do processo de Consulta
Pública de Avaliação de Incidências Ambientais relativo ao projecto de Aproveitamento
Hidroeléctrico de Lourizela (Lote 7C) e porque a Câmara Municipal está preocupada, bem
como a população local, com o que poderá acontecer no caso do empreendimento vir a ser
realizado, sem antes ter havido uma ampla discussão e amadurecimento da ideia, somos a
manifestar o nosso parecer, tendo em conta o seguinte:-------------------------------------------- Considerando que no Estudo de Incidências Ambientais existem algumas falhas ou
lapsos que podem deixar dúvidas a quem o lê e analisa;-------------------------------------- Considerando que está prevista a construção de um açude com cerca de 8 metros de
altura e uma albufeira com cerca de 2,7ha, numa zona agrícola privilegiada e de
dimensão fora do vulgar nesta zona;------------------------------------------------------------- Considerando que não foi realizado qualquer estudo que apontasse para a utilização do
açude existente a montante, evitando talvez a construção de outras infra-estruturas
idênticas em Parada;-------------------------------------------------------------------------------- Considerando os efeitos cumulativos dos impactes gerados com a construção da
Barragem Ribeiradio/Ermida;--------------------------------------------------------------------- Considerando que o empreendimento previsto põe em causa a vida de uma grande
extensão do Rio Lordelo que já agora sofre de acentuada falta de caudais durante
muitos meses do ano;------------------------------------------------------------------------------- Considerando que na zona afectada estão previstos dois percursos pedonais já
aprovados, em candidatura ao Proder e em fase de procedimento concursal para
adjudicação dos trabalhos, que seriam afectados com as obras e no futuro com a
existência das infra-estruturas e com a alteração e prejuízo da paisagem local;----------- Considerando que está, também, aprovada uma outra candidatura Proder em concurso
e a iniciar brevemente, para limpeza e valorização das margens e envolventes de vários
rios no concelho, um deles o Rio Lordelo, em toda a extensão abrangida pelo
empreendimento proposto perdendo qualquer sentido em caso de avanço do projecto
hidroeléctrico;--------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que o empreendimento iria atingir uma zona de cascatas com grande
apetência turística;---------------------------------------------------------------------------------- Considerando que na zona abrangida pelo túnel a escavar se encontram várias
nascentes e captações de água que servem hoje as populações de Lourizela e que
seriam irremediavelmente prejudicadas;-------------------------------------------------------- Considerando que na mesma zona existem alguns regadios que seriam, também,
prejudicados;---------------------------------------------------------------------------------------- Considerando até a fraca produção energética prevista no estudo;-------------------------- Considerando ainda que, pela pouca discussão com as populações, não foram sequer
ponderadas quaisquer contrapartidas para as mesmas.---------------------------------------Pelo exposto, e em face dos pareceres técnicos de ambiente e planeamento desta autarquia,
já enviados à CCDR-C e que se anexam, bem como das manifestações populares
traduzidas, também, no abaixo assinado que se junta e das manifestações de associações
locais e ambientais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir um parecer
desfavorável relativamente à construção deste empreendimento.--------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------2) 2ª Modificação Orçamental – 1ª Revisão: - 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 1ª Revisão Orçamental,
correspondente à 2ª Modificação, com um reforço do orçamento no valor de 350.000,00€
(trezentos e cinquenta mil euros). A Câmara aprovou, por unanimidade, esta revisão
orçamental.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------
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3) Mapa de Pessoal – Alteração: - A Câmara aprovou, por unanimidade, a alteração ao
Mapa de Pessoal, designadamente quanto à saída de um Assistente Técnico do Gabinete
Técnico de Planeamento, Administração e Urbanização, para o Gabinete Técnico de
Ambiente e Serviços Urbanos e a extinção de um posto de trabalho de Assistente
Operacional do Serviço de Educação, por cessação da abertura do procedimento concursal.
Mais foi decidido submeter o documento à Assembleia Municipal para apreciação e
aprovação, nos termos do n.º 3, do artigo 5º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.-----Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar: Requalificação da Rua do
Comércio” – Minuta do Contrato: - A Câmara ratificou, por unanimidade, a minuta do
contrato para a empreitada “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar:
Requalificação da Rua do Comércio” a ser celebrado entre o Município e o consórcio
ASO/Paviazeméis.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------5) 10º Passeio TT – Clube Radical Caima – Parecer: - Seguidamente, foi analisado o
pedido apresentado pelo Caima Radical Clube TT de Palmaz, quanto à passagem do 10º
Passeio TT, pelo nosso concelho, no próximo dia 11 de Fevereiro de 2012. Analisado o
pedido, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, emitir um parecer favorável
relativamente à passagem da manifestação desportiva pelo nosso concelho.------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Período destinado ao Público-----------------------------------Não houve qualquer intervenção.------------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

