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------------------------------------------ACTA N.º 20/2009----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e oito de Setembro de dois mil e nove.------------------------ No dia vinte e oito de Setembro 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 ordinariamente,
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; Dr.
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Eng.º
António Bispo Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro, Vereadores.----------------------------- Foram registadas as faltas justificadas dos membros António Martins Pereira e Dr.
João Miguel Tavares de Almeida.------------------------------------------------------------------------ A reunião foi declarada aberta às quinze horas e dez minutos, tendo sido dispensada a
leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os
membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.----------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos---------------------------------------- Oferta de Livros – Proposta de Agradecimento----------------------------------------------- Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama – Obras de
Reabilitação---------------------------------------------------------------------------------------- Freguesia de Sever do Vouga – Toponímia---------------------------------------------------- Desafectação de Parcela – Rocas do Vouga--------------------------------------------------- Aquisições por via do Direito Privado---------------------------------------------------------- “Rua das Povoas – Muros, Saneamento Águas e Repavimentação” – Recepção
Provisória------------------------------------------------------------------------------------------- “Alargamento da Estrada de Decide à Senhora da Saúde, em Dornelas – 1ª Fase” –
Auto de Suspensão de Trabalhos---------------------------------------------------------------- 18ª Modificação Orçamental--------------------------------------------------------------------- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Núcleo de Escolas de
Dornelas do Vouga – POC----------------------------------------------------------------------- Junta de Freguesia de Couto de Esteves – POC----------------------------------------------- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos dos Jardins e Escolas da
Freguesia de Rocas – POC----------------------------------------------------------------------- Junta de Freguesia de Couto de Esteves – Transportes Escolares--------------------------- Junta de Freguesia de Paradela – Transportes Escolares------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisições por via do Direito Privado-------------------------------------------------------2) Junta de Freguesia de Paradela------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 25 de Setembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.242.828,01€ (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil,
oitocentos e vinte e oito euros e um cêntimo) e Operações não Orçamentais = 491.072,48€
(quatrocentos e noventa e um mil, setenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos).---------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O vereador António Rodrigues aproveitou este momento para apresentar um pedido de
esclarecimento sobre o licenciamento de actividades de natureza artística, designadamente,
para um estabelecimento da Frágua, que possui licença de recinto emitida pelo Governo
Civil e uma licença de representação, emitidos em tempos.--------------------------------------O Director de Departamento esclareceu que a licença de recinto referida não tem qualquer
valor, por ter caducado. Mais referiu ter sido elucidada a proprietária do aludido
estabelecimento que, teria de efectuar obras de adaptação do espaço, bem como, requerer
Alvará de Licença de Utilização para serviços de restauração ou de bebidas, com “dança”,
sendo necessário, para esse efeito, por exemplo, apresentar um projecto e realizar obras de
isolamento acústico.------------------------------------------------------------------------------------Continuando, o vereador António Rodrigues sugeriu que fosse colocada iluminação
pública na Rua do Matadouro até à Casa da Aldeia, designadamente, uma lâmpada na
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curva onde a zona é demasiado escura e porque há muita gente e jovens a utilizar aquela
rua de noite.---------------------------------------------------------------------------------------------Por último, voltou a referir a necessidade de colocação de um gradeamento na Calçada do
Silveirinho, onde há um muro e desnível elevado.---------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Oferta de Livros – Proposta de Agradecimento: - Foi dado conhecimento da oferta de
enciclopédias por Licínia Ferreira dos Santos, para a Biblioteca Municipal. A Câmara
Municipal decidiu, por unanimidade, aceitar a doação e agradecer a oferta efectuada pela
senhora Licínia Ferreira dos Santos.-----------------------------------------------------------------Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama – Obras de Reabilitação:
- Presente e analisado o pedido de apoio para obras de reabilitação da nova sede da
Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama, foi deliberado, por
unanimidade, não atribuir qualquer subsídio, devido à falta de disponibilidade financeira.-Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------Freguesia de Sever do Vouga – Toponímia: - No seguimento de várias reclamações e
sugestões apresentadas por vários moradores da zona da vila, a Junta de Freguesia de Sever
do Vouga vem solicitar a atribuição e alteração da designação de algumas ruas de acordo
com o seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------- “Beco da Rua Nossa Senhora de Fátima” no acesso da Rua Nossa Senhora de Fátima à
casa do senhor Amaro Bento;-------------------------------------------------------------------- “Rua do Barreiro” à rua que sai da Rua Monsenhor Amílcar Amaral e que dá acesso às
casas do senhor Manuel Carteiro e senhor Luís Amaral;------------------------------------- “Rua da Sobreira” da estrada 328 até à Calçada da Serração;------------------------------- “Rua do Ribeiro” do entroncamento da Rua dos Bombeiros com a Rua do Silveirinho e
até ao cruzamento da Travessa do Ribeiro com a Travessa da Pedralva;------------------ Alteração de “Rua da Pedralva” para “Travessa das Leiras”;------------------------------- Alteração de “Rua das Areias” para “Rua das Areais”;-------------------------------------- Substituir “Rua Nova dos Areais” por “Rua do Ribeiro da Pena”;------------------------- “Travessa do Cabecinho” da “Rua do Alto das Antas” até à casa do senhor Varela;---- “Rua da Pedra d’Arca” da porta do Guerra até à Portelinha.--------------------------------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 – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------Desafectação de Parcela – Rocas do Vouga: - Na sequência dos contactos realizados pela
Junta de Freguesia de Rocas do Vouga, foi decidido, por unanimidade, apresentar à
Assembleia Municipal uma proposta de desafectação da parcela de terreno do domínio
público, com a área de 90 metros quadrados, situada na Rua das Eiras (Azenha),
correspondente ao talude que sobrou após alargamento da mencionada estrada.--------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, 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) “Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal”:------------------------------ de Sebastião Martins Coelho, residente no lugar de Borralhal, da freguesia de Rocas do
Vouga, venda de uma parcela de terreno com 200m2, pelo valor de 600,00€ (seiscentos
euros);------------------------------------------------------------------------------------------------ de Moisés Rodrigues Carvalheira, residente na freguesia de Rocas do Vouga, venda de
uma parcela de terreno com 300m2, pelo valor de 1.200,00€ (mil e duzentos euros);---- de Agostinho Manuel R. Pinto, residente no lugar de Vila Seca, da freguesia de Rocas
do Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 120m2;------------------------
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de Virgílio José Martins, residente na freguesia de Pessegueiro do Vouga, venda de
uma parcela de terreno com 115m2, pelo valor de 460,00€ (quatrocentos e sessenta
euros);------------------------------------------------------------------------------------------------ de Diamantino Martins Silva, residente no lugar de Nespereira, da freguesia de Rocas
do Vouga, venda de uma parcela de terreno com 100m2, pelo valor de 400,00€
(quatrocentos euros);------------------------------------------------------------------------------- de Silvério Vasconcelos da Silva, residente no lugar de Nespereira, da freguesia de
Rocas do Vouga, venda de uma parcela de terreno com 132m2, pelo valor de 396,00€
(trezentos e noventa e seis euros);---------------------------------------------------------------- de Virgílio Marques André, residente no lugar de Nespereira, da freguesia de Rocas do
Vouga, venda de uma parcela de terreno com 50m2, pelo valor de 150,00€ (cento e
cinquenta euros);------------------------------------------------------------------------------------ de João Manuel Fernandes Martins, residente no lugar de Nespereira, da freguesia de
Rocas do Vouga, venda de uma parcela de terreno com 105m2, pelo valor de 400,00€
(quatrocentos euros);------------------------------------------------------------------------------- de Maria Augusta do Céu Estrela, residente no lugar de Nespereira, da freguesia de
Rocas do Vouga, venda de uma parcela de terreno com 133m2, pelo valor de 400,00€
(quatrocentos euros);------------------------------------------------------------------------------- de Arménio Rodrigues Nunes, residente no lugar de Tendal do Linho, da freguesia de
Rocas do Vouga, venda de uma parcela de terreno com 375m2, pelo valor de 1.500,00€
(mil e quinhentos euros);-------------------------------------------------------------------------- de Artur Tavares Coutinho, residente no lugar de Sanfins, da freguesia de Rocas do
Vouga, venda de uma parcela de terreno com 130m2, pelo valor de 520,00€
(quinhentos e vinte euros);------------------------------------------------------------------------ de José Rendeiro Mendes, residente na freguesia de Pessegueiro do Vouga, venda de
uma parcela de terreno com 111m2, pelo valor de 333,00€ (trezentos e trinta e três
euros);------------------------------------------------------------------------------------------------ de Manuel Dias da Silva, residente no lugar de Coucinhos, da freguesia de Rocas do
Vouga, venda de uma parcela de terreno com 37m2, pelo valor de 92,50€ (noventa e
dois euros e cinquenta cêntimos).---------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------“Rua das Povoas – Muros, Saneamento Águas e Repavimentação” – Recepção Provisória:
- Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi presente e aprovado, por unanimidade, o auto de
recepção provisória da empreitada “Rua das Póvoas – Muros, Saneamento, Águas e
Repavimentação”, adjudicada à firma Construtora Paulista, Lda., uma vez que os trabalhos
que constituíram a empreitada se encontram concluídos.----------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------“Alargamento da Estrada de Decide à Senhora da Saúde, em Dornelas – 1ª Fase” – Auto de
Suspensão de Trabalhos: - Atendendo ao processo difícil de expropriação de terrenos para
a realização da empreitada em epígrafe, foi determinada a suspensão dos trabalhos e
elaborado o respectivo Auto, de acordo com o artigo 186º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março, até que as expropriações estejam terminadas. O órgão executivo aprovou, por
maioria, o Auto de Suspensão de Trabalhos.-------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte e José Ribeiro;
Abstenção – António Rodrigues.---------------------------------------------------------------------18ª 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 18ª Modificação Orçamental, que contém a 14ª
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 41.850,00€ (quarenta e um mil, oitocentos
e cinquenta euros). A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, esta modificação
orçamental.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Rodrigues e
José Ribeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------
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Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Núcleo de Escolas de
Dornelas do Vouga – POC: - A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos do Núcleo de Escolas de Dornelas do Vouga vem solicitar o apoio do Município
com as despesas de um POC. A Câmara aprovou, por unanimidade, a atribuição de um
subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e seguro a satisfazer com o POC.Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Couto de Esteves – POC: - Foi aprovado, por unanimidade, atribuir
um subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e seguro a satisfazer com um
POC, de acordo com o pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Couto de Esteves.--Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos dos Jardins e Escolas da
Freguesia de Rocas – POC: - De seguida, foi analisado o pedido da Associação de Pais e
Encarregados de Educação dos Alunos dos Jardins e Escolas da Freguesia de Rocas para a
atribuição de um subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e seguro a
satisfazer com um POC. O pedido foi aprovado por unanimidade.----------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Couto de Esteves – Transportes Escolares: - À semelhança de anos
anteriores, a Junta de Freguesia de Couto de Esteves vem solicitar a atribuição de um
subsídio por parte do Município para as despesas com os transportes pré-escolares durante
o ano lectivo de 2008/2009, que totalizam no valor de 5.822,40€ (cinco mil, oitocentos e
vinte e dois euros e quarenta cêntimos). Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um
subsídio no valor de 2.911,20€ (dois mil, novecentos e onze euros e vinte cêntimos), ou
seja, 50% do valor total.-------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Paradela – Transportes Escolares: - Seguidamente, foi, também,
analisado o pedido da Junta de Freguesia de Paradela, sobre a atribuição de um subsídio
por parte do Município para as despesas com os transportes escolares durante o ano lectivo
de 2008/2009, no valor de 3.925,00€ (três mil, novecentos e vinte e cinco euros). Foi
deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio correspondente a 50% do valor total, ou
seja, 1.962,50€ (mil, novecentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos).--------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal”:------------------------------ de Armando Rodrigues Martins, residente no lugar de Espinheiro, da freguesia de
Silva Escura, venda de uma parcela de terreno com 28m2, pelo valor de 84,00€ (oitenta
e quatro euros);--------------------------------------------------------------------------------------
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de Adelino Coutinho Martins, residente no lugar de Souto Bisqueiro, da freguesia de
Sever do Vouga, venda de uma parcela de terreno com 180m2, pelo valor de 720,00€
(setecentos e vinte euros);------------------------------------------------------------------------- de Norberto Henriques Coutinho, residente no lugar de Borralhal, da freguesia de
Rocas do Vouga, venda de uma parcela de terreno com 56m2, pelo valor de 224,00€
(duzentos e vinte e quatro euros);---------------------------------------------------------------- de Saul Martins Rodrigues, residente no lugar de Nespereira, da freguesia de Rocas do
Vouga, venda de uma parcela de terreno com 60m2, pelo valor de 300,00€ (trezentos
euros);------------------------------------------------------------------------------------------------ de Clara Lopes Ferreira de Almeida, residente no concelho de Albergaria-a-Velha,
venda de uma parcela de terreno com 800m2, pelo valor de 2.800,00€ (dois mil e
oitocentos euros);----------------------------------------------------------------------------------- de Jorge Manuel Rocha Coutinho, residente no lugar da Mouta, freguesia de Couto de
Esteves, venda de uma parcela de terreno com 41m2, pelo valor de 164,00€ (cento e
sessenta e quatro euros);--------------------------------------------------------------------------- de Emília de Almeida Rodrigues, residente na freguesia de Sever do Vouga, venda de
uma parcela de terreno com 200m2, pelo valor de 600,00€ (seiscentos euros);------------ de Diamantino Martins Silva, residente no lugar de Nespereira, da freguesia de Rocas
do Vouga, venda de uma parcela de terreno com 415m2, pelo valor de 1.660,00€ (mil,
seiscentos e sessenta euros).----------------------------------------------------------------------b) “Alargamento da Estrada/Construção de Rampa em Sóligo”:--------------------------------- de Teresa de Jesus Esteves, residente no lugar de Sóligo, da freguesia de Pessegueiro
do Vouga, cedência de um espaço em frente à garagem e muro, para execução de uma
rampa de acesso no espaço indicado na planta anexa aos documentos, considerados
transcritos e arquivados. A Câmara Municipal autorizou a construção da rampa no
espaço do domínio público não utilizado.------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Rodrigues e
José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------2) Junta de Freguesia de Paradela – Apoio: - Estando a ser requalificado o espaço junto à
sede do Clube Desportivo e Cultural de Paradela, a Junta de Freguesia de Paradela vem
solicitar o apoio financeiro do Município, uma vez que o orçamento para os trabalhos é de
cerca de 28.000,00€ (vinte e oito mil euros). O órgão executivo deliberou, por
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 10.000,00€ (dez mil euros) para o
embelezamento do referido espaço.------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

