1/5

------------------------------------------ACTA N.º 19/2010----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia treze de Outubro de dois mil e dez.----------------------------------- No dia treze de Outubro do ano de dois mil e dez, 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, 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-se procedido à leitura da acta da
reunião anterior, para efeitos de aprovação.------------------------------------------------------------ A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------- Projecto para Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais do Lugar da
Senhorinha------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovação de Projectos de “Abastecimento de Águas de Sanfins/Coucinhos, Parada,
Lourizela e Couto de Baixo”---------------------------------------------------------------------- Freguesia de Sever do Vouga – Alteração à Toponímia-------------------------------------- Junta de Freguesia de Silva Escura - CEI - Escola do 1º Ciclo------------------------------- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo Escolar de Pessegueiro do
Vouga - CEI - Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância--------------------------------------- 13ª Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------- Comissão Instaladora para a criação da Associação de Pais e Encarregados de
Educação das Escolas de Silva Escura - Cedência da Escola da Remolha------------------ Viking Kayak Clube – Prova de Canoagem em Sever do Vouga “Troféu São Mateus”
– Apoio----------------------------------------------------------------------------------------------- ZOLLERN & Comandita – Agradecimento---------------------------------------------------- Associação de Folclore, Danças e Cantares de Silva Escura - Cedência da Escola da
Remolha---------------------------------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Sever Fashion – Utilização do CAE---------------------------------------------------------2) Hasta Pública – Regulamento-----------------------------------------------------------------3) Empreitada Geral do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida –
Comunicação-------------------------------------------------------------------------------------4) Voto de Pesar--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 8 de Outubro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.012.204,83€ (um milhão, doze mil, duzentos e quatro euros e
oitenta e três cêntimos) e Operações não Orçamentais = 484.985,05€ (quatrocentos e
oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco euros e cinco cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Usando da palavra, o vereador João Almeida comentou ter recebido uma cópia da carta
enviada, à equipa projectista da Regeneração Urbana, pela Comissão de Moradores da Rua
do Casal, onde apresentavam algumas preocupações sobre a proposta de reordenamento do
trânsito naquela rua. Assim, pretendeu saber quais os procedimentos levados a efeito pelo
executivo.------------------------------------------------------------------------------------------------Na resposta, o Presidente da Câmara respondeu que as sugestões formuladas pelos
moradores da Rua do Casal, que subscreveram esse documento, tinham sido entregues ao
responsável do Gabinete Técnico para apreciação.------------------------------------------------Seguidamente, o vereador Acácio Barbosa solicitou a palavra, para apresentar algumas
situações e questões, ao executivo. Primeiro, começou por referir que, entre os lugares de
Nespereira e o Borralhal, tinha sido aberta uma vala que poderia ser perigosa, caso viesse a
encher-se de água. Na resposta, o vice-presidente, António Coutinho, explicou que, em
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tempos, abriu-se aquela vala para exploração de água e ficou aberta com vista a testar-se
essa sondagem. Mas, certamente, iriam proceder ao fecho do buraco que foi aberto.-------Continuando, o vereador Acácio Barbosa, perguntou se o executivo tinha autorizado que
um trabalhador da autarquia leve a viatura para casa, porque tinha constatado ter ficado
estacionada uma viatura, durante um fim-de-semana, junto à casa de um trabalhador.
Respondendo, o Presidente da Câmara, disse que autorizavam, pontualmente, que os
trabalhadores fiquem com as viaturas, junto às suas residências, no final do trabalho, para
se evitarem deslocações desnecessárias, onerosas para a autarquia e, em alguns casos, por
causa dos horários, como acontece no transporte de crianças.-----------------------------------Nesse contexto, o vereador Acácio Barbosa, transmitiu que alguns pais estavam
descontentes com os horários praticados nos transportes escolares.-----------------------------O Presidente da Câmara Municipal justificou com os horários praticados no Agrupamento
de Escolas que, neste ano lectivo, contempla três tardes sem aulas e obrigaram a um
reajustamento nos horários.---------------------------------------------------------------------------Por último, o vereador Acácio Barbosa, perguntou se a motoniveladora estava operacional
para trabalhar, porque poderia servir para a limpeza e regularização de caminhos florestais.
A vereadora Elisabete Henriques transmitiu que, naquele momento, estava a ser usada para
a terraplanagem e preparação de um espaço para o evento denominado “Torneio de
Futebol de Rua”, integrado na iniciativa “Ano Europeu do Combate à Pobreza e à
Exclusão Social”.---------------------------------------------------------------------------------------Acrescentou que, neste momento, apenas havia um trabalhador com formação para operar
com a niveladora e era encarregado operacional. No entanto, estava-se a sondar os
trabalhadores para escolher-se um com o perfil adequado para aprender a trabalhar com
aquele equipamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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:--------------------------------------------“Alargamento da Estrada de Decide à Senhora da Saúde, em Dornelas - 1ª Fase”:------------ Auto de Medição n.º 7 de trabalhos executados no valor de 26.892,00€ (vinte e seis
mil, oitocentos e noventa e dois euros), acrescido do IVA.----------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Aquisições por via do Direito Privado: - Presentes e analisados os seguintes autos de
aquisição 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 das seguintes empreitadas:-------------------a) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:------------------------ A cedência gratuita de uma parcela de terreno, da freguesia de Couto de Esteves, com
uma área de 39 (trinta e nove) metros quadrados, de Reinaldo Tavares da Costa,
residente no lugar de Couto de Baixo, da freguesia de Couto de Esteves, do concelho
de Sever do Vouga, bem como, realizar os demais compromissos exarados no auto de
aquisição.-------------------------------------------------------------------------------------------- A cedência gratuita de uma parcela de terreno, da freguesia de Couto de Esteves, com
uma área de 20 (vinte) metros quadrados, de Reinaldo Tavares da Costa, residente no
lugar de Couto de Baixo, da freguesia de Couto de Esteves, do concelho de Sever do
Vouga, bem como, realizar os demais compromissos exarados no auto de aquisição.---- A cedência gratuita de uma parcela de terreno, da freguesia de Couto de Esteves, com
uma área de 65 (sessenta e cinco) metros quadrados, de Manuel Dias da Silva,
residente na Travessa das Quintas Novas, do concelho de Albergaria-a-Velha, bem
como, realizar os demais compromissos exarados no auto de aquisição.------------------- A venda de uma parcela de terreno, a desanexar de um prédio rústico, inscrito na
matriz predial sob o artigo n.º 8119, sito no lugar de Cortinhal Derradeiro da freguesia
de Couto de Esteves, com a área de 125 (cento e vinte e cinco) metros quadrados, de
Florêncio Rodrigues de Oliveira Amaral, residente na Estrada Alcafache, n.º 66, da
freguesia de Gândara, do concelho de Viseu, pelo valor de 1.000,00€ (mil euros), bem
como, realizar os demais compromissos exarados no auto de aquisição.-------------------
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A venda de uma parcela de terreno, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 1593, sito
no lugar da Portelada, da freguesia de Cedrim, com a área de 100 (cem) metros
quadrados, de Adelino Tavares Machado, residente no lugar de Espindelo, da freguesia
de Ribeiradio, do concelho de Oliveira de Frades, pelo valor de 250,00€ (duzentos e
cinquenta euros), bem como, realizar os demais compromissos exarados no auto de
aquisição.-------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da competência cometida ao órgão executivo,
através da alínea f), do n.º 1, 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.---------------------------------------------Projecto para Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais do Lugar da
Senhorinha: - Foi aprovado, por unanimidade, o projecto para a “Rede de Drenagem e
Tratamento de Águas Residuais do Lugar da Senhorinha”.--------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Aprovação de Projectos de “Abastecimento de Águas de Sanfins/Coucinhos, Parada,
Lourizela e Couto de Baixo”: - Foi aprovado, por unanimidade, o projecto de
“Abastecimento de Águas de Sanfins/Coucinhos, Parada, Lourizela e Couto de Baixo”.----Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Freguesia de Sever do Vouga – Alteração à Toponímia: - Em reunião de 28 de Setembro
de 2009, o órgão executivo aprovou a atribuição e alteração da designação de algumas ruas
da freguesia de Sever do Vouga, de acordo com a proposta apresentada pela Junta de
Freguesia. No entanto, verificaram a necessidade de uma revisão à toponímia, uma vez
que algumas ruas ficaram por identificar e outras deram origem a reclamações e sugestões
apresentadas pelos moradores de diferentes lugares da freguesia. Assim sendo, a Junta de
Freguesia de Sever do Vouga veio propor a seguinte alteração:---------------------------------- Substituição da “Rua do Barreiro” por “Rua do Cabeço de Santo André”;----------------- Substituição na Ermida das designações “Santiago” para “São Tiago”;-------------------- Alteração da “Rua do Galteiro” para “da rotunda do Sobreiral à Rua da Bela Vista”;---- Alteração da “Rua da Póvoa do Meio” para “da Rua da Póvoa de Cima à Avenida
Comendador Augusto Martins Pereira, junto à cabine do Sobreiral”;----------------------- Eliminação da “Travessa da Póvoa do Meio”;-------------------------------------------------- Criação da “Viela da Póvoa do Meio”, que vai da Rua da Póvoa do Meio às casas do
Sr. Celestino Rocha e outras;---------------------------------------------------------------------- Criação do “Caminho da Serra”, que vai da Rua da Póvoa do Meio à Rua da Ribeira;-- Criação da “Rua Nova dos Areais”, da Rua da Lomba (junto á entrada para a Rua do
Cabeço) até às casas;------------------------------------------------------------------------------- Criação da “Rua da Mina Santa”, da Rua da Meia Encosta, pelas traseiras do Lar da
Santa Casa, no Bairro;----------------------------------------------------------------------------- Criação da “Rua da Urbanização da Bela Vista”, da Rua da Meia Encosta ás escadarias
do Bairro;-------------------------------------------------------------------------------------------- Criação da “Travessa da Fonte Fria”, da Rua do Azibal à Rua da Meia Encosta,
passando pela Fonte Fria e lavadouro;----------------------------------------------------------- Criação do “Beco do Azibal”, da Rua do Azibal ao Rego foreiro;-------------------------- Criação da “Rua Ventosinhos de Cima”, da variante à Vila ao lugar de Novelide de
Cima;------------------------------------------------------------------------------------------------- Criação da “Travessa da Mouta”, da Rua da Cortinha à Rua da Portelada, passando
pelas casas dos senhores José e Tasso Costa;--------------------------------------------------- Criação da “Rua da Senhora do Rosário”, da Rua do Pombal ao limite da freguesia;---- Substituição da “Rua da Portelada” à Rua do Vale do Tojo pela “Rua do Adeião”;------ Criação da “Travessa do Adeião”, da Rua do Adeião ao largo da Cruz do Peso;---------- Criação da “Rua do Alto dos Padrões”, da Avenida Comendador Augusto Martins
Pereira, junto à Metalpedro, ao limite da freguesia;------------------------------------------- Criação da “Travessa da Indústria”, da Rua da Indústria, junto ao Estádio Municipal,
às indústrias A. Silva Matos;----------------------------------------------------------------------
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Criação da “Travessa de São Macário”, da Rua de São Macário à Rua do Portal do
Jogo;-------------------------------------------------------------------------------------------------- Criação da “Travessa da Cavada”, da Rua da Cavada à Rua de São Macário;------------- Criação da “Travessa do Portal do Jogo”, da Rua de São Macário à Rua do Portal do
Jogo (antiga Calçada do Futuro).----------------------------------------------------------------No uso da competência conferida ao órgão executivo, dada através da alínea v), do n.º 1),
do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais, deliberou a Câmara Municipal, por
unanimidade, aceitar a proposta apresentada pela Junta de Freguesia de Sever do Vouga de
alteração da designação das ruas acima indicadas.-------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Junta de Freguesia de Silva Escura - CEI - Escola do 1º Ciclo: - A Junta de Freguesia de
Silva Escura veio solicitar o apoio do Município com as despesas de um CEI que esteve ao
serviço de Setembro 2009 a Setembro de 2010. A Câmara aprovou, por unanimidade, a
atribuição de um subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e seguro.--------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), 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.---------------------------------------------Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo Escolar de Pessegueiro do
Vouga - CEI - Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância: - Seguidamente, o órgão executivo
analisou o pedido apresentado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Núcleo Escolar de Pessegueiro do Vouga, para o apoio financeiro por parte do Município
referente às despesas com dois CEI’s que estiveram no Jardim Infantil e Escola Primária
de Pessegueiro do Vouga, uma durante cinco meses e outra durante nove meses.------------A Câmara aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor dos encargos
com subsídio de refeição e seguro.-------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), 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.---------------------------------------------13ª Modificação Orçamental: - 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 54A/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 13ª Modificação Orçamental, que contém a 10ª
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 15.850,00€ (quinze mil, oitocentos e
cinquenta euros). A Câmara ratificou, por unanimidade, a decisão tomada pelo Presidente
da Câmara, quanto à aprovação da modificação orçamental por despacho, usando da
competência que lhe é cometida pela Lei das Autarquias Locais.-------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Comissão Instaladora para a criação da Associação de Pais e Encarregados de Educação
das Escolas de Silva Escura - Cedência da Escola da Remolha: - Através do ofício datado
de 22 de Setembro, a Comissão Instaladora para a criação da Associação de Pais e
Encarregados de Educação das Escolas de Silva Escura veio solicitar a cedência de uma
das salas da extinta Escola da Remolha para funcionar como a sua sede. Analisado o
pedido, o órgão executivo decidiu oficiar esta intenção à Junta de Freguesia de Silva
Escura e pedir o seu parecer para, mais tarde, deliberar sobre este assunto.-------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Viking Kayak Clube – Prova de Canoagem em Sever do Vouga “Troféu São Mateus” –
Apoio: - De seguida, foi analisado o ofício do Viking Kayak Clube a solicitar o apoio do
Município para a realização de uma Prova de Canoagem em Sever do Vouga intitulada
“Troféu São Mateus”, a realizar-se no mês de Outubro. O órgão executivo decidiu, por
unanimidade, apoiar esta iniciativa com a oferta de taças e medalhas para os participantes.Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.---------------------------------------------------------------------------------------

5/5

Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------ZOLLERN & Comandita – Agradecimento: - A Câmara tomou conhecimento da carta de
agradecimento enviada pela empresa Zollern & Comandita, referente à acção de formação
ministrada no auditório da Biblioteca Municipal.--------------------------------------------------Associação de Folclore, Danças e Cantares de Silva Escura - Cedência da Escola da
Remolha: - À semelhança de outro pedido analisado nesta reunião, a Associação de
Folclore, Danças e Cantares de Silva Escura veio solicitar, através de carta datada de 8 de
Setembro, a cedência de uma das salas da extinta Escola da Remolha para funcionar como
a sua sede. Analisado o pedido, o órgão executivo decidiu oficiar, também, esta intenção à
Junta de Freguesia de Silva Escura e pedir o seu parecer para, mais tarde, deliberar sobre
este assunto.---------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Sever Fashion – Utilização do CAE: - A organização da 5ª Edição do Sever Fashion
veio solicitar a utilização gratuita do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 23
de Outubro, uma vez que o evento tem como objectivo a angariação de fundos para a
Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga. O órgão executivo autorizou,
por unanimidade, a utilização gratuita do CAE para o fim pretendido.------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 4º do Regulamento do Centro das Artes e
do Espectáculo.-----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------2) Hasta Pública – Regulamento: - Foi presente e analisado o Regulamento da Hasta
Pública n.º 1/2010, referente à venda de uma parcela de terreno sita na Azenha, freguesia
de Rocas do Vouga, tendo o órgão executivo aprovado o mesmo por unanimidade.---------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------3) Empreitada Geral do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida –
Comunicação: - A Câmara tomou conhecimento de que, a partir de hoje, dia 13 de
Outubro, serão realizados rebentamentos (pegas de fogo) nas proximidades da empreitada
do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida, de acordo com o ofício enviado
pelo consórcio FCC/OPWAY/RRC.-----------------------------------------------------------------4) Voto de Pesar: - O órgão executivo apresentou um voto de pesar pelo falecimento do
senhor Fernando Miguel da Rocha Coutinho, que era trabalhador na empreitada geral do
Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida, na sequência do acidente de
trabalho ocorrido no passado dia 9 de Outubro.------------------------------------------------------------------------------------------Período Aberto 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

