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-------------------------------------------ACTA N.º 4/2009----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e três de Fevereiro de 2009.------------------------------------- No dia vinte e três de Fevereiro do ano de dois mil e nove, na vila de Sever do Vouga,
edifício dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo como
habitualmente, com a presença do funcionário Luís Figueiredo Martins, Licenciado,
Director de Departamento Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.------ Foram registadas as seguintes presenças: Dr. Manuel da Silva Soares, Presidente;
Raul Alberto Conceição Duarte, António Martins Pereira, Dr. João Miguel Tavares de
Almeida, Eng.º António Bispo Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro, Vereadores.---------- Foi registada a falta justificada, por escrito, do membro Dr. António José Martins
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---------------------------------------- Vougapark – Equilíbrio de Contas-------------------------------------------------------------- Regeneração Urbana – Projectos---------------------------------------------------------------- Escola do Espinheiro – Cedência---------------------------------------------------------------- Colectividades – Apoios--------------------------------------------------------------------------1) Vouga Sport Clube----------------------------------------------------------------------------- Aquisições por Via do Direito Privado--------------------------------------------------------- Landmania – Manifestação Desportiva--------------------------------------------------------- Peditórios – Autorização-------------------------------------------------------------------------- 1ª Revisão Orçamental---------------------------------------------------------------------------- Mapa de Pessoal – Alteração--------------------------------------------------------------------- Receitas – Anulação------------------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) 3ª Modificação Orçamental-------------------------------------------------------------------2) Licenciamentos de Obras Particulares-------------------------------------------------------2.1) Projecto de Arquitectura----------------------------------------------------------------2.2) Autorização de Localização-----------------------------------------------------------2.3) Deliberação Final------------------------------------------------------------------------3) FINICIA – Pareceres---------------------------------------------------------------------------4) “Na Rota da Lampreia e da Vitela 2009”------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 20 de Fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 851.624,51€ (oitocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e vinte
e quatro euros e cinquenta e um cêntimos) e Operações não Orçamentais = 400.194,82€
(quatrocentos mil, cento e noventa e quatro euros e oitenta e dois cêntimos).-----------------Comunicações:------------------------------------------------------------------------------------------VougaPark – Relatórios Trimestrais de Execução Orçamental e Plano Anual de
Actividades/2009: - A Câmara tomou conhecimento dos Relatórios Trimestrais de
Execução Orçamental e Plano Anual de Actividades/2009 da Vougapark – Parque
Tecnológico do Vouga, E.M.-------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O vereador João Almeida solicitou informação a exarar na acta ou por escrito sobre o
processo disciplinar instaurado sobre os trabalhos a mais da empreitada “Abertura de Valas
para Electricidade”.-------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara respondeu ao vereador João Almeida que poderia solicitar essa
informação ao Director de Departamento.----------------------------------------------------------Seguidamente, o vereador José Carlos transmitiu que não estavam devidamente sinalizadas
as zonas de estacionamento condicionado, faltando a menção “Zona Paga” ou
“Estacionamento Pago” na sinalética colocada nas zonas criadas.------------------------------O Director de Departamento informou que a sinalética possuía a identificação normalizada
e em vigor adequada, mostrando o símbolo que deveriam possuir os sinais para assinalar
como zona de estacionamento pago, acrescentando que a empresa iria substituir as placas
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de identificação do período, porque não correspondia ao aprovado, ou seja, das 8 horas às
19 horas, estando, agora, identificadas as zonas como sendo das 9 horas às 19 horas.-------Seguidamente, o vereador António Rodrigues apresentou duas situações. A primeira
situação, relacionada com alguma indignação de pessoas que comentam ter sido atribuído
um cartão de residente a um senhor com várias garagens, mas que usou de elevada
persuasão para obter o cartão.-------------------------------------------------------------------------O Director de Departamento informou que não foi emitido e entregue o cartão pela
insistência do requerente, mas pelo facto de não possuir garagem ou zona de
estacionamento no prédio onde habita. De acordo com a informação recolhida e
transmitida, o requerente é proprietário de lojas ao nível do rés-do-chão, mas não
preparadas e nem licenciadas para uso como garagem. Além do mais, poderia possuir
garagem no prédio situado em frente ao prédio onde mora. Contudo, o regulamento é
omisso sobre esse facto e terá de ser alterado, de forma a não ser atribuído “Cartão de
Residente” aos detentores de zona de estacionamento reservado ou garagem nas
proximidades do prédio onde mora habitualmente.------------------------------------------------O presidente da Câmara disse que conhecia a situação indicada pelo vereador António
Rodrigues e que não concordava com a emissão e atribuição do “Cartão de Residente”.
Mas, em função da apreciação realizada, constatou-se não haver qualquer argumento, nos
termos das normas do Regulamento, para indeferir o pedido. Contudo, está-se a estudar a
hipótese de solicitar a restituição do cartão ou indeferimento de qualquer pedido de
renovação.-----------------------------------------------------------------------------------------------Continuando, o vereador António Rodrigues apresentou a segunda situação, que se prendia
com o facto de constatar-se a fuga de água, num período superior a um mês, junto à casa
do senhor António Bastos e o quartel dos Bombeiros Voluntários. Dizendo que esse facto
não deveria acontecer, ou seja, a fuga de água deveria ter sido eliminada rapidamente.-----O vereador Raul Duarte respondeu tratar-se de uma pequena fuga, que não foi possível
resolver rapidamente por falta de uma válvula e os serviços tiveram que esperar por esse
acessório. Contudo, a conduta já foi reparada e eliminada a fuga de água que apareceu
naquele local.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia------------------------------------VougaPark – Equilíbrio de Contas: - Em reunião de Câmara de 28 de Abril de 2008, foi
aprovada a transferência financeira no valor de 77.330,77€ (setenta e sete mil, trezentos e
trinta euros e setenta e sete cêntimos) para a Vougapark – Parque Tecnológico do Vouga,
E.M., destinado ao equilíbrio dos resultados de exploração operacional do exercício de
2007, de acordo com o previsto no n.º 2, do artigo 31º da Lei 53-F/2006. Por lapso, o
montante não estava correcto cabendo ao Município transferir o montante de 77.676,76€
(setenta e sete mil, seiscentos e setenta e seis euros e setenta e seis cêntimos) para o
equilíbrio das contas. Assim, foi aprovado, por unanimidade, fazer a transferência do valor
de 345,99€ (trezentos e quarenta e cinco euros e noventa e nove cêntimos).------------------Na apreciação deste ponto da ordem de trabalhos, o vereador João Almeida, dirigindo-se
ao presidente da Câmara Municipal e, também, como presidente do Conselho de
Administração da empresa municipal, solicitou uma cópia do “Estudo de Viabilidade
Económica” da empresa.------------------------------------------------------------------------------Respondendo, o presidente aproveitou para informar que, o projecto da Vougapark já não
pode ser para uma escola tecnológica, porque possui uma vertente mais educativa, cujas
competências são cometidas, em exclusivo, ao Ministério da Cultura. Portanto, houve a
necessidade de direccionar o projecto para as novas modalidades nas áreas da qualificação
de recursos humanos, através de uma parceria que pode ser estabelecida com a
Universidade de Aveiro.-------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------Regeneração Urbana – Projectos: - No seguimento da apresentação da candidatura ao
programa “Parcerias para a Regeneração Urbana”, com vista à realização de uma
intervenção integrada de requalificação do centro urbano da vila de Sever do Vouga, foi
aprovado, por unanimidade, avançar com os processos de consulta para a execução dos
projectos de arquitectura e especialidades para a Rua do Comércio e a construção do
parque de estacionamento, por serem os que apresentam maior carácter de urgência.--------
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Votação: A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------Escola do Espinheiro – Cedência: - Terminado o prazo para apresentação de propostas por
parte de eventuais interessados na utilização das instalações da Escola do Espinheiro, e
uma vez que não foi recebida qualquer proposta, para além das recebidas por parte da
Turnauga e da Associação Palmo Inteiro, foi aprovado, por unanimidade, ceder as
instalações da Escola do Espinheiro à associação Palmo Inteiro, pois o Município já cedeu
as instalações da Escola da Ermida à Turnauga.---------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------Colectividades – Apoios:------------------------------------------------------------------------------1) Vouga Sport Clube: - A Vouga Sport Clube vem solicitar o adiantamento do subsídio
anual, no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), assim como a atribuição de um
subsídio no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) correspondente às provas dos
campeonatos nacionais. Foi aprovado, por unanimidade, fazer o adiantamento do subsídio
anual e atribuir um subsídio no valor acima indicado.--------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------Aquisições por via do Direito Privado: - 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 deles constam, para realização da seguinte empreitada:---------------------a) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:----------------------- de Abel da Rocha Gaspar, residente na freguesia de Couto de Esteves, venda de duas
parcelas de terreno com 140m2 e 40m2, pelo valor de 1.120,00€ (mil, cento e vinte
euros) e 320,00€ (trezentos e vinte euros), respectivamente;-------------------------------- de António Gaspar Rocha, residente na freguesia de Couto de Esteves, venda de uma
parcela de terreno com 61m2, pelo valor de 488,00€ (quatrocentos e oitenta e oito
euros);----------------------------------------------------------------------------------------------- de Maria Alice Coutinho Ferreira, residente na freguesia de Couto de Esteves, venda
de duas parcelas de terreno com 55m2 e 33m2, pelo valor de 440,00€ (quatrocentos e
quarenta euros) e 264,00€ (duzentos e sessenta e quatro euros), respectivamente;------- de Maria Adelina Rodrigues Marta, residente no lugar de Couto de Cima, freguesia de
Couto de Esteves, venda de uma parcela de terreno com 23m2, pelo valor de 184,00€
(cento e oitenta e quatro euros);------------------------------------------------------------------ de António Mendes Rodrigues, residente na freguesia de Cedrim, venda de uma
parcela de terreno com 192m2, pelo valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros).-Este auto de expropriação anula e substitui o anteriormente aprovado em reunião de
Câmara de 11 de Agosto de 2008, uma vez que se tratava de uma cedência gratuita de
uma parcela de terreno com 40m2 e tornou-se necessário adquirir mais terreno para o
alargamento do traçado.---------------------------------------------------------------------------b) “Arruamentos da Zona Industrial de Irijó – Infra-estruturas – 1ª Fase”:--------------------- de Almiro Tavares Rebelo, residente no lugar de Irijó, freguesia de Rocas do Vouga,
cedência gratuita de duas parcela de terreno com 10m2 e 12m2;---------------------------- de Graciano Soares Fonseca, residente no lugar de Irijó, freguesia de Rocas do Vouga,
cedência gratuita de uma parcela de terreno com 10m2.--------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------Landmania – Manifestação Desportiva: - Pretendendo realizar uma manifestação
desportiva da marca Land Rover no próximo dia 21 de Março, dentro dos limites do
concelho de Sever do Vouga, a Landsever – Núcleo de Sever do Vouga do Landmania
Clube de Portugal vem solicitar a isenção das taxas inerentes à Licença para realização do
evento e apoio logístico. O pedido foi aprovado por unanimidade.-----------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------Peditórios – Autorização: - Na sequência do pedido apresentado por Armando de Jesus
Coutinho, na qualidade de representante da Comissão das Festas do “Imaculado Coração
de Maria”, para a realização de um peditório na Feira das Talhadas durante os meses de
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Fevereiro a Maio, foi pedido um parecer à Junta de Freguesia de Talhadas. Tendo aquela
entidade respondido favoravelmente, foi aprovado, por unanimidade, autorizar o referido
peditório.-------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------4ª 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 DecretoLei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, nova redacção dada através do Decreto-Lei n.º 84A/2002, de 5 de Abril, foi elaborada e apresentada a 1ª Revisão Orçamental,
correspondente à 4ª Modificação, com um reforço do orçamento no valor de 2.265.000€
(dois milhões, duzentos e sessenta e cinco euros). A Câmara aprovou, por unanimidade,
esta revisão orçamental.-------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------Mapa de Pessoal – Alteração: - A Câmara aprovou, por unanimidade, a alteração ao Mapa
de Pessoal, como proposta para ser submetida à apreciação e aprovação da Assembleia
Municipal, nos termos do n.º 3, do artigo 5º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.-----Receitas – Anulação: - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes anulações de
receita:---------------------------------------------------------------------------------------------------- Guia de receita n.º 1169, por ter sido mal emitida (valor errado);-------------------------- Guia de receita n.º 60 referente a vinhetas dos transportes escolares devolvidas de
Fevereiro 2009;------------------------------------------------------------------------------------ Documento de anulação n.º 5 da correcção de um recibo de água (erro na introdução
da leitura).------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 3ª 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
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 3ª Modificação Orçamental, que contém a 3ª
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 23.150,00€ (vinte e três mil, cento e
cinquenta euros) e a 2ª Alteração ao Plano de Investimentos. A Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, esta modificação orçamental.----------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António
Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------------2) Licenciamentos de Obras Particulares: - Seguidamente e tendo em conta a legislação
pertinente e as informações técnicas dadas para cada caso em particular, que aqui se dão
como reproduzidas, foram tomadas as seguintes deliberações:----------------------------------2.1) Projecto de Arquitectura: - Foi aprovado, por unanimidade, o seguinte projecto de
arquitectura:--------------------------------------------------------------------------------------------- de Silvério Pereira Martins da Silva, para construção de uma moradia unifamiliar
(dois pisos) e garagem/arrumos, no lugar da Senhorinha, freguesia de Sever do Vouga
(Proc. n.º 011/09), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação
Técnica n.º DF0084/AVP/09.--------------------------------------------------------------------2.2) Autorização de Localização: - Foi aprovada, por unanimidade, a autorização de
localização, no seguimento do pedido apresentado pela Inoxcart, Lda., no lugar de Decide,
freguesia de Dornelas.---------------------------------------------------------------------------------2.3) Deliberação Final: - Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte deliberação final:----- de Diamantino Tavares da Silva, para instalação de um estabelecimento misto (bebidas
e restauração), no lugar de Pereira, freguesia de Silva Escura (Proc. n.º 067/08),
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF
0029/AVP/09.--------------------------------------------------------------------------------------3) FINICIA – Pareceres: - A Câmara aprovou, por unanimidade, os pareceres favoráveis
emitidos pelos serviços, em relação às empresas Audioglobo – Mobiliário, Luz e Som
Unipessoal, Lda. e Utilgravit, Lda., no âmbito do FLI – Financiamento Local ao
Investimento.---------------------------------------------------------------------------------------------
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4) “Na Rota da Lampreia e da Vitela 2009”: - Através do documento apresentado, a
Câmara Municipal tomou conhecimento do orçamento do evento “Na Rota da Lampreia e
da Vitela 2009”, organizado em parceria com a SEMA – Associação Empresarial e a
AGIM – Associação para a Gestão, Inovação e Modernização. O valor total do orçamento
é de 6.115,13€ (seis mil, cento e quinze euros e treze cêntimos). Para a realização do
evento, a AGIM apresentou uma candidatura ao Programa MODCOM, tendo a mesma
sido aprovada. Assim, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar o
orçamento deste evento.-------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, António
Rodrigues e José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

