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------------------------------------------ACTA N.º 05/2011----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia nove de Março de dois mil e onze.------------------------------------ No dia nove de Março 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 Luís Figueiredo Martins, Director de Departamento
Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.-------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Dr., Presidente;
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa
Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.---------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas, 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 maioria, com a abstenção do membro João
Almeida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- VougaPark – Acções------------------------------------------------------------------------------- Agim – Declaração Abonatória------------------------------------------------------------------- Agim – Projecto PRODER------------------------------------------------------------------------ Recepções Definitivas------------------------------------------------------------------------------ Recepção Provisória-------------------------------------------------------------------------------- Freguesia de Silva Escura – Isenção de Taxas-------------------------------------------------- Estabelecimento – Horário------------------------------------------------------------------------ Vendedor Ambulante – Autorização------------------------------------------------------------- Parcelas de Terrenos – Desafectações – Rectificações:--------------------------------------1) Rua das Eiras (Azenha) – Rocas do Vouga-----------------------------------------------2) Salgueiral (Sóligo) – Pessegueiro do Vouga----------------------------------------------- Aquisição de Parcela de Terreno – Rectificação de Deliberação Camarária--------------- ERSUC – Contato de Comodato----------------------------------------------------------------- Isenções de Taxas----------------------------------------------------------------------------------- Rally Museu Vinho da Bairrada--------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 18 de Fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 578.048,57€ (quinhentos e setenta e oito mil, quarenta e oito
euros e cinquenta e sete cêntimos) e Operações não Orçamentais = 468.896,61€
(quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e noventa e seis euros e sessenta e um
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Justificação de Falta – Vereador: - A Câmara Municipal tomou conhecimento da
justificação de falta do vereador João Almeida referente à reunião do passado dia 23 de
Fevereiro, apresentada por escrito.-------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Acácio Barbosa perguntou como estavam os processos relacionados com o
lançamento a concurso das empreitadas de beneficiação do “Caminho da Mouta”, na
freguesia de Couto de Esteves, e, na “Estrada do Campo”, da freguesia de Paradela.--------Na resposta, o vereador António Coutinho disse que os projectos estavam a ser
elaborados nos serviços técnicos da autarquia e terá de haver disponibilidade orçamental
para se poder lançar as duas empreitadas a concurso.---------------------------------------------Continuando, o vereador Acácio Barbosa disse que, na sequência das notícias transmitidas
pelos média, sobre pessoas idosas que são encontradas muitos dias após a sua morte,
perguntou se o executivo tinha tomada algumas medidas no sentido de ser prestada
assistência às pessoas idosas que vivem sozinhas em casa. Nesse contexto, perguntou
como estava a iniciativa, pensada em tempos, sobre a tele-assistência e se era conhecido o
número de idosos que vivem nessas condições.----------------------------------------------------Respondendo, o vereador António Coutinho disse que foram estabelecidos contactos
naquela altura, com as pessoas idosas que viviam sozinhas em casa, mas ouve muito pouca
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adesão à iniciativa e teriam de haver pelo menos cem pessoas interessadas, para ser
implementado esse projecto.--------------------------------------------------------------------------Contudo, este momento poderá ser o melhor para se reiniciar esse processo, porque as
notícias divulgadas poderão contribuir para que as pessoas adiram a essa iniciativa.----------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------VougaPark – Acções: - Foi recebida uma carta da administradora de insolvência da
empresa Metalicis – Cisternas de Portugal, S.A., a comunicar que foi recebida uma
proposta de aquisição para as 980 acções da VougaPark, E.M. que pertenciam àquela
sociedade, pelo valor de 100,00€ (cem euros). O órgão executivo deliberou, por maioria,
exercer o direito de preferência e adquirir as referidas acções, desde que nenhum dos
demais sócios da VougaPark venham a exercer o seu direito de preferência.------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares; Abstenção – João Almeida.----------------------Agim – Declaração Abonatória: - Na sequência do pedido apresentado pela AGIM, com
vista a instruir o processo de pedido do estatuto de utilidade pública, o órgão executivo
aprovou, por unanimidade, emitir uma declaração nos seguintes termos:----------------------O trabalho desenvolvido pela AGIM é de indubitável interesse público na medida em que
tem contribuído de forma decisiva para a valorização económica dos recursos específicos
do concelho e para a promoção do seu desenvolvimento económico e social. Exemplo do
trabalho desenvolvido tem sido a aposta na promoção de Sever do Vouga enquanto Capital
do Mirtilo, o apoio técnico dado aos agricultores para a melhoria das suas plantações e
para a instalação de jovens agricultores, o que tem contribuído para o aumento substancial
do investimento privado no concelho, para a fixação da população especialmente dos
jovens e para a criação de postos de trabalho e para a melhoria da capacidade competitiva
das empresas ligadas a este sector de actividade. Por outro lado, a AGIM apoia na
integração de pessoas que se encontram em situação de risco face ao emprego ou que
possuem dificuldades em ingressar no mercado de trabalho, promove a melhoria da
qualificação da população local, especialmente dos desempregados com mais baixas
qualificações e apoia desempregados na elaboração de projectos que se traduzam na
criação do seu próprio emprego. Colabora com as autarquias locais, IPSS e outras
associações privadas sem fins lucrativos na elaboração de projectos e procura de
financiamento para a realização de investimentos para essas instituições, em benefício do
concelho e da população local. É diversificada a área de actuação da AGIM, mas
efectivamente esta entidade tem pautado a sua actuação no apoio incondicional ao
desenvolvimento de um território considerado rural, de baixa densidade, e que necessita
cada vez mais de forças mobilizadoras e potenciadoras dos seus valores e recursos locais, e
este é um trabalho que a AGIM tem sabido implementar com excelentes resultados. Neste
contexto, deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, considerar que deverá ser
atribuído o estatuto de utilidade pública à AGIM – Associação para a Gestão, Inovação e
Modernização do Centro Urbano de Sever do Vouga.--------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Agim – Projecto PRODER: - Através do ofício datado de 23 de Fevereiro último, a Agim
veio solicitar o apoio financeiro do Município no âmbito da candidatura apresentada ao
Programa PRODER – Acção 4.3.2 – Serviços de Apoio às Empresas (Sector Agrícola). A
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de
36.695,71€ (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e cinco euros e setenta e um cêntimos),
correspondente ao valor não comparticipado pelo PRODER.------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Recepções Definitivas: - Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas:-------Centro Cívico da Vila (Piolhosa) - 1ª Fase”;-------------------------------------------------- “C
- “R
Rectificação e Pavimentação do Caminho do Pombal ao Alto de Nogueira”;-----------Foram aprovados os dois documentos, devendo-se desencadear os demais procedimentos,
designadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.--------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Recepção Provisória: - Foi recebida provisoriamente, a obra “E
Estrada de São Mateus Paçô - Alargamento e Pavimentação”, adjudicada à firma ASO – Construções, lda.,
conforme auto elaborado e assinado pelo respectivo responsável, nos termos do artigo
395º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.-----------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Freguesia de Silva Escura – Isenção de Taxas: - No seguimento do pedido apresentado
pela Junta de Freguesia de Silva Escura, para a emissão de uma licença de obras de
edificação para recuperação de um edifício pré-existente em Silva Escura, vieram solicitar
a isenção do pagamento da respectiva taxa. Foi aprovado, por unanimidade, autorizar a
isenção do pagamento da taxa, de acordo com o disposto no artigo 8º do Regulamento
Municipal e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.-------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Estabelecimento – Horário: - Foi apreciado o pedido apresentado por António Pereira de
Lima, para o alargamento do horário de encerramento do estabelecimento “Café Central”,
localizado no Largo da Estação, Paradela do Vouga, até às 04:00, às sextas e sábados. O
órgão executivo aprovou o alargamento do horário, na condição de não haver qualquer
reclamação por parte dos vizinhos.-------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 4º do Regulamento dos Horários de
Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de
Serviços do Concelho de Sever do Vouga.----------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Vendedor Ambulante – Autorização: - De seguida, foi analisado o pedido apresentado por
Maria Fernanda Rodrigues Carvalho Almeida, que pretende vender hortícolas e cebolo
junto ao largo do Jardim às sextas-feiras, já que é detentora de cartão de vendedor
ambulante. O órgão executivo decidiu, por unanimidade, aprovar o pedido para o
exercício da actividade de vendedora ambulante, desde que a requerente exerça essa
actividade em zonas não proibidas pelo regulamento e legislação em vigor.------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Parcelas de Terrenos – Desafectações – Rectificações:-------------------------------------------1) Rua das Eiras (Azenha) – Rocas do Vouga: - Em reunião de 28 de Setembro de 2009,
o órgão executivo deliberou apresentar à Assembleia Municipal uma proposta de
desafectação de uma parcela de terreno do domínio público. Posteriormente,
verificou-se que a deliberação estava incompleta. Assim, decidiu o órgão executivo,
por unanimidade, alterar a deliberação tomada naquela data nos seguintes termos:-----a) Propor à Assembleia Municipal a desafectação do domínio público da parcela de
terreno com a área de 135,20m2, situada na Rua das Eiras (Azenha), freguesia de
Rocas do Vouga, actualmente inscrita sob o artigo 10342, rústico, da referida
freguesia, a confrontar do norte com Belmiro Rodrigues Coutinho, do sul e
nascente com estrada municipal e do poente com caminho público, com o valor
patrimonial de 1.266,80€ (mil, duzentos e sessenta e seis euros e oitenta
cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------2) Salgueiral (Sóligo) – Pessegueiro do Vouga: - Em reunião de 13 de Janeiro de 2010, o
órgão executivo deliberou propor à Assembleia Municipal a desafectação de uma
parcela de terreno do domínio público. Tendo-se verificado que a deliberação estava
incompleta, o órgão executivo decidiu, por unanimidade, alterar a referida deliberação
nos seguintes termos:------------------------------------------------------------------------------a) Propor à Assembleia Municipal a desafectação do domínio público da parcela de
terreno com a área de 248m2, situada no Salgueiral (Sóligo), freguesia de
Pessegueiro do Vouga, omissa à matriz, a confrontar do norte com caminho
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pedonal, do sul e nascente com caminho público e do poente com estrada
municipal, com o valor patrimonial de 2.232,00€ (dois mil, duzentos e trinta e dois
euros).------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------ERSUC – Contato de Comodato: - Foi aprovada, por unanimidade, a minuta do contrato
de comodato gratuito, referente à utilização de um terreno localizado na freguesia de
Cedrim, destinado ao funcionamento da estação de transferência dos resíduos sólidos
urbanos recolhidos no concelho de Sever do Vouga, para ser celebrado entre o Município
de Sever do Vouga e a ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, S.A..---------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea f), do n.º 1, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa
e António Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------Isenções de Taxas: - Foram apresentados dois pedidos de utilização gratuita do Centro das
Artes e do Espectáculo:--------------------------------------------------------------------------------- de Maria Manuela Fernandes Loureiro, para a realização de um desfile de moda, no
próximo dia 26, com o objectivo de angariar fundos para a APCDI;------------------------ da APCDI, para a realização de um concerto da Banda União Musical Pessegueirense,
no próximo dia 16 de Abril, também para angariação de fundos para a APCDI.---------A Câmara Municipal aprovou os dois pedidos de utilização gratuita, de acordo com o
artigo 20º do Regulamento Municipal de Funcionamento, Segurança e Utilização do
Centro das Artes de Sever do Vouga.----------------------------------------------------------------Votação: A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa
e António Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------Rally Museu Vinho da Bairrada: - À semelhança de anos anteriores, a Demoporto veio
solicitar um parecer por parte do Município, referente à passagem do Rallye Museu Vinho
da Bairrada, no próximo dia 12 de Março, pelo nosso concelho. Analisado o itinerário, foi
aprovado, por unanimidade, emitir um parecer favorável.----------------------------------------Votação: A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa
e António Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

