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-------------------------------------------ACTA N.º 11/2007---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia onze de Junho de 2007.------------------------------------------------- No dia onze de Junho do ano de dois mil e sete, 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, Dr. António
José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Dr. João Miguel
Tavares de Almeida, António Bispo Rodrigues, Alberto Henriques Gonçalves e António
Martins Pereira, Vereadores.------------------------------------------------------------------------------ A reunião foi declarada aberta cerca das 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 maioria, com a abstenção do vereador
António Rodrigues.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Protocolo entre a Universidade de Aveiro e o Município de Sever do Vouga------------- Estacionamento Privativo do Tribunal da Comarca-------------------------------------------- Estacionamento Privativo da Santa Casa da Misericórdia------------------------------------ Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Abertura de Concurso – “Instalação de Serviços – Construção de Túnel, Acabamentos
do Arquivo – 2ª Fase”------------------------------------------------------------------------------ Contas Finais---------------------------------------------------------------------------------------- Expropriação – Casa em Irijó--------------------------------------------------------------------- Licenciamentos de Obras Particulares----------------------------------------------------------1) Projecto de Arquitectura------------------------------------------------------------------------ Corte de Estrada – Autorização------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Alteração de Loteamento – Z. I. de Cedrim------------------------------------------------2) Aquisições Amigáveis de Terreno-----------------------------------------------------------3) Corte de Estrada – Talhadas------------------------------------------------------------------4) IC35 – Estudo Prévio--------------------------------------------------------------------------5) Subsídio Único e Caixa Escolar-----------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Seguidamente, foram dados a conhecer os seguintes assuntos:----------------------------------Protocolo de Parceria Celebrado entre a UA e a VougaPark: - A Câmara tomou
conhecimento do protocolo celebrado entre a Universidade de Aveiro e a VougaPark, o
qual tem como objectivo assegurar uma cooperação de carácter técnico, científico e
pedagógico entre as partes, no âmbito das actividades formativas e do desenvolvimento e
inovação tecnológica que venham a ser dinamizadas pela empresa municipal.----------------AMRia – Grandes Opções do Plano e Orçamento: - A Câmara tomou conhecimento que
estão disponíveis para consulta os documentos da Conta de Gerência de 2006 enviados
pela AMRia a esta entidade, destinados a dar-se conhecimento à Assembleia Municipal.---Lions Clube – Agradecimento: - O Lions Clube de Sever do Vouga vem agradecer o
Município pela festa de encerramento da campanha “Eu Sou Vigilante da Floresta”, que
teve lugar no passado dia 19 de Maio. A Câmara tomou conhecimento.----------------------Carta Educativa – Parecer: - A Câmara tomou conhecimento do parecer favorável emitido
pelo Ministério da Educação em relação à Carta Educativa deste concelho.-------------------Seguidamente, foram registadas as seguintes intervenções:---------------------------------------
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João Almeida – Começou por apresentar um requerimento a solicitar informação sobre a
afirmação proferida pelo presidente da Câmara na reunião do passado dia 10 de Abril,
designadamente, onde afirma que já foram aprovados neste órgão processos de obras já
construídas.----------------------------------------------------------------------------------------------Posto isto, informou ter recebido queixas de várias pessoas sobre esgotos a céu aberto na
zona do Centro Cívico da Vila, que provocam cheiros nauseabundos. Assim, solicitou que
fossem indicadas essas situações. Sobre este assunto, o vice-presidente António Coutinho
informou que os maus cheiros possam resultar de uma instalação sanitária provisória
existente na obra de construção da Biblioteca Municipal que, porventura, possa estar a
provocar pequenas escorrências. Contudo, será analisada a situação apontada e, na
próxima reunião, será dado conhecimento do foco de poluição que possa existir.------------O vereador João Almeida continuou com a sua intervenção, apelando para que fosse
realizada a beneficiação do caminho de acesso à Zona Industrial de Talhadas. Sobre este
assunto, o vereador Raul Duarte lembrou que já tinha sido aprovada a adjudicação dessa
obra numa reunião anterior. Em relação ao mesmo assunto, o vice-presidente informou
que poderiam comprometer-se a solicitar ao empreiteiro que efectuasse rapidamente aquela
intervenção, logo que o processo esteja concluído e contratado.---------------------------------António Rodrigues – Informou ter recebido reclamações de alguns moradores do lugar do
Peso, sobre a falta de um pequeno passeio junto ao cruzamento da Estrada da Senhorinha e
Arruamento da Nossa Senhora de Fátima. Sobre este assunto, António Coutinho informou
que estavam a organizar um processo, destinado à execução de alguns passeios que são
necessários em diversos locais. O vereador Raul Duarte, acrescentou que havia um
constrangimento, resultante da falta de acordo com a construção de um pequeno muro.
Mas, essa situação já tinha sido ultrapassada, podendo agora serem realizados os
procedimentos para a execução desse passeio.-------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Protocolo entre a Universidade de Aveiro e o Município de Sever do Vouga: - A Câmara
ratificou o protocolo celebrado entre a Universidade de Aveiro e o Município de Sever do
Vouga, assinado no passado dia 5 de Junho, o qual tem como objectivo atribuir prémios
escolares aos três melhores alunos do Curso de Especialização Tecnológica, leccionado em
Sever do Vouga. A decisão de atribuição dos referidos prémios, já tinha sido aprovada
numa reunião anterior.---------------------------------------------------------------------------------Estacionamento Privativo do Tribunal da Comarca: - Presente uma proposta do senhor
presidente, para a reserva de seis lugares em frente ao Tribunal da Comarca de Sever do
Vouga, destinados aos funcionários e magistrados daquela instituição, no seguimento das
questões colocadas recentemente sobre o estacionamento reservado solicitado pelos
responsáveis do Tribunal desta comarca. Tendo em conta que compete à Câmara
Municipal deliberar sobre o estacionamento nas ruas e demais lugares públicos, nos termos
da alínea u), do n.º 1, do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção
dada através da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi submetida a proposta apresentada à
votação. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a reserva de seis lugares privativos
para o Tribunal, nos dias úteis das 08:00 às 18:00.------------------------------------------------Estacionamento Privativo da Santa Casa da Misericórdia: - Presente uma proposta do
senhor presidente, para a reserva de cinco lugares em frente ao Tribunal da Comarca de
Sever do Vouga, destinados à extensão da Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga,
conforme placa já afixada naquele local. Tendo em conta que compete à Câmara
Municipal deliberar sobre o estacionamento nas ruas e demais lugares públicos, nos termos
da alínea u), do n.º 1, do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção
dada através da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi submetida a proposta apresentada à
votação. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a reserva de cinco lugares
privativos para a Santa Casa da Misericórdia, nos dias úteis das 07:00 às 20:00.--------------
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Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem”:----------------------------------- Auto de Medição n.º 6 de trabalhos previstos, no valor de 58.132,28€ (cinquenta e oito
mil, cento e trinta e dois euros e vinte e oito cêntimos), acrescido do IVA.---------------“Instalação de Serviços – Centro Social de Rocas (Unidade de Saúde)”:----------------------- Auto de Medição n.º 11 de trabalhos previstos, no valor de 5.850,72€ (cinco mil,
oitocentos e cinquenta euros e setenta e dois cêntimos), acrescido do IVA.--------------“Instalação de Serviços – Construção de Arquivo, Cantina e Outros Serviços – 1ª Fase”:--- Auto de Medição n.º 10 de trabalhos previstos, no valor de 5.954,85€ (cinco mil,
novecentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.-“Construção de um Edifício para a Biblioteca Municipal”:--------------------------------------- Auto de Medição n.º 16 de trabalhos previstos, no valor de 49.224,46€ (quarenta e
nove mil, duzentos e vinte e quatro euros e quarenta e seis cêntimos), acrescido do
IVA, aprovado por maioria com as abstenções dos membros João Almeida, António
Rodrigues e Alberto Gonçalves, alertando para o facto de que os Autos de Medição
devem vir à reunião em devido tempo.---------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 21 de trabalhos previstos, no valor de 34.712,35€ (trinta e quatro
mil, setecentos e doze euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.---------------Votação: Votaram favoravelmente todos os vereadores presentes: António Coutinho,
Raul Duarte, Martins Pereira, João Almeida, Alberto Gonçalves e António Rodrigues,
excepto quanto ao Auto n.º 16, da empreitada “Construção de um Edifício para Biblioteca
Municipal”, onde os vereadores do PSD se abstiveram, alertando para o facto dos Autos de
Medição deverem ser apresentados ao órgão executivo em devido tempo.--------------------Abertura de Concurso – “Instalação de Serviços – Construção de Túnel, Acabamentos do
Arquivo – 2ª Fase”: - Foi aprovada, por maioria, a abertura do concurso limitado sem
publicação de anúncio, bem como Programa de Concurso, Caderno de Encargos e Projecto
apresentado, para a empreitada de “Instalação de Serviços – Construção de Túnel,
Acabamentos do Arquivo – 2ª Fase”. Votação: Votos a favor – António Coutinho, Raul
Duarte e Martins Pereira. Abstenções: João Almeida, Alberto Gonçalves e António
Rodrigues, que apresentaram uma declaração de voto considerada transcrita e vai ser
arquivada junto dos documentos desta reunião.----------------------------------------------------Eram cercas das 16:10, quando o presidente da Câmara entrou na sala e esteve presente até
ao final da reunião, participando e votando nos pontos da Ordem de Trabalhos a partir das
“Contas Finais”.-----------------------------------------------------------------------------------------Contas Finais: - Seguidamente, foram apresentadas e analisadas as contas finais das
seguintes empreitadas:---------------------------------------------------------------------------------- “Rectificação da Estrada de Souto Chão”, já concluída, elaborada pelos respectivos
serviços, a qual foi aprovada por maioria, com os votos contra dos membros João
Almeida, António Rodrigues e Alberto Gonçalves, os quais reiteraram os fundamentos
apresentados na declaração de voto apresentada aquando da aprovação dos trabalhos a
mais, e que apresenta o valor de 384.698,39€ (trezentos e oitenta e quatro mil,
seiscentos e noventa e oito euros e trinta e nove cêntimos), para efeitos do inventário;-- “Captação, Tratamento e Distribuição de Água Domiciliária – Substituição e
Manutenção das Redes Actuais”, já concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a
qual foi aprovada por unanimidade e que apresenta o valor de 431.515,29€
(quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e quinze euros e vinte e nove cêntimos),
para efeitos do inventário;------------------------------------------------------------------------- “Instalação de Serviços – Unidade de Saúde de Rocas – Movimento de Terras”, já
concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e
que apresenta o valor de 6.720,00€ (seis mil, setecentos e vinte euros), para efeitos do
inventário;-------------------------------------------------------------------------------------------
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“Parque da Capela Velha, em Dornelas”, já concluída, elaborada pelos respectivos
serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e que apresenta o valor de 66.508,06€
(sessenta e seis mil, quinhentos e oito euros e seis cêntimos), para efeitos do
inventário;------------------------------------------------------------------------------------------“Arruamento do Cemitério – Caminho no Interior de Cedrim – 1ª Fase”, já concluída,
elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e que
apresenta o valor de 61.945,00€ (sessenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco
euros), para efeitos do inventário;---------------------------------------------------------------“Rede Viária – Colocação de Tubo Armado ao P1+300 da E.M. 569 - Ermida”, já
concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e
que apresenta o valor de 22.797,60€ (vinte e dois mil, setecentos e noventa e sete euros
e sessenta cêntimos), para efeitos do inventário;----------------------------------------------“Rede de Águas Pluviais na Costeira da Arrompida e Cemitério de Paradela”, já
concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e
que apresenta o valor de 15.634,63€ (quinze mil, seiscentos e trinta e quatro mil euros
e sessenta e três cêntimos), para efeitos do inventário;---------------------------------------“Rede Viária – Execução de Rotunda no Largo do Aldariz – E.M. 570”, já concluída,
elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e que
apresenta o valor de 20.810,94€ (vinte mil, oitocentos e dez euros e noventa e quatro
cêntimos), para efeitos do inventário;-----------------------------------------------------------“Movimento de Terras nos Angios”, já concluída, elaborada pelos respectivos
serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e que apresenta o valor de 78.480,28€
(setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta euros e vinte e oito cêntimos), para efeitos do
inventário;------------------------------------------------------------------------------------------“Rede Viária – Construção de Valetas”, já concluída, elaborada pelos respectivos
serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e que apresenta o valor de 56.259,00€
(cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove euros), para efeitos do inventário;--“Abastecimento de Água ao Souto Chão”, já concluída, elaborada pelos respectivos
serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e que apresenta o valor de 91.574,43€
(noventa e um mil, quinhentos e setenta e quatro euros e quarenta e três cêntimos),
para efeitos do inventário;------------------------------------------------------------------------“Construção, Rep. de Muro de Suporte existente e Estabilização de Talude ao KM
33.100 da E.N. 16 e Construção e Reparação de Muro de Suporte existente na E.M.
554 – Angios”, já concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada
por unanimidade e que apresenta o valor de 8.175,30€ (oito mil, cento e setenta e cinco
euros e trinta cêntimos), para efeitos do inventário;------------------------------------------“Rede Viária – Movimento de Terras na Estrada dos Angios – Aplicação de ToutVenant”, já concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada por
unanimidade e que apresenta o valor de 20.076,00€ (vinte mil, setenta e seis euros),
para efeitos do inventário;------------------------------------------------------------------------“Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios – Ponto de Água PC3 no
Borralhal”, já concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada por
unanimidade e que apresenta o valor de 5.593,88€ (cinco mil, quinhentos e noventa e
três euros e oitenta e oito cêntimos), para efeitos do inventário;----------------------------“Rectificação e Pavimentação da Estrada de Cedrim a Penouços (E.N. 328)”, já
concluída, elaborada pelos respectivos serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e
que apresenta o valor de 555.395,99€ (quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e
noventa e cinco euros e noventa e nove cêntimos), para efeitos do inventário;-----------“Rectificação da Estrada da Mouta à Anta da Cerqueira”, já concluída, elaborada pelos
respectivos serviços, a qual foi aprovada por unanimidade e que apresenta o valor de
120.368,36€ (cento e vinte mil, trezentos e sessenta e oito euros e trinta e seis
cêntimos), para efeitos do inventário;------------------------------------------------------------
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Expropriação – Casa em Irijó: - Foi aprovado, por unanimidade, adquirir o imóvel
localizado no interior do lugar de Irijó, pelo valor de 30.000,00€ (trinta mil euros), para
realização da empreitada “Rectificação da Estrada de Rocas a Couto de Esteves”.-----------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:----------------------------------1) Projecto de Arquitectura: - Foi aprovado, por unanimidade, o projecto de arquitectura
requerido por José Carlos Martins da Seca, para construção de muros no lugar da
Senhorinha, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 084/07).------------------------------------Corte de Estrada – Autorização: - Presente um ofício da Comissão de Festas do São João
da Cruz solicitando autorização para corte de trânsito na estrada entre o cruzamento da
nova variante à vila junto à empresa Reciclata e a E.N. 328-1 e para o arruamento da Meia
Encosta, entre as 17:00 e 24:00 dos dias 22 e 23 de Junho de 2007, para realização da festa
tradicional em honra de São João. O órgão executivo aprovou o pedido por unanimidade.Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Alteração de Loteamento – Z. I. de Cedrim: - Foi aprovado, por unanimidade, o início
do processo de alteração ao loteamento localizado na Zona Industrial de Cedrim,
procedendo-se, agora, à abertura de discussão pública.-------------------------------------------2) Aquisições Amigáveis de Terreno: - 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) “Caminho no Interior de Cedrim”:----------------------------------------------------------------- de Aline Rodrigues Costa Tavares Mota, residente em Vila Nova de Gaia, cedência
gratuita de uma parcela de terreno com 65m2.-------------------------------------------------b) “Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de Esteves –
Ribeiradio (Projecto Intermunicipal)”:---------------------------------------------------------- de Albino Coutinho Marques, residente no lugar de Covelo, freguesia de Rocas do
Vouga, venda de uma parcela de terreno com 429m2 pelo valor de 2.145,00€ (dois mil,
cento e quarenta e cinco euros).-----------------------------------------------------------------c) “Alargamento na Boucinha”:----------------------------------------------------------------------- de Basílio Ribeira da Silva, residente no lugar da Boucinha, freguesia de Talhadas,
cedência gratuita de uma parcela de terreno com 148m2.------------------------------------3) Corte de Estrada – Talhadas: - A Associação de Jovens da Freguesia de Talhadas vem
solicitar o corte da estrada entre o café “O Xico” e o largo, aos fins de semana entre 23 de
Junho e 02 de Setembro de 2007, das 14:30 (Sábados) às 24:00 (Domingos) para
realização de diversas actividades de animação (ex. teatro de rua, noite de fados...).
Solicitam, também, a possibilidade de todos os comerciantes envolvidos poderem colocar
uma esplanada em frente ao seu estabelecimento.-------------------------------------------------O presidente da Câmara perguntou se os comerciantes não teriam que proceder ao
pagamento das taxas de ocupação da via pública. O director de departamento confirmou
ser obrigatório o pagamento da ocupação da via pública.-----------------------------------------O pedido foi aprovado por unanimidade, tendo o presidente da Câmara indicado que
fossem contactados e informados os proprietários dos estabelecimentos que deveriam
requerer e pagar as taxas pela ocupação da via pública.-------------------------------------------4) IC35 – Estudo Prévio: - De acordo com as opiniões transmitidas durante a apreciação e
discussão das duas propostas apresentadas pelo EP – Estradas de Portugal no esboço
corográfico referente ao Estudo Prévio do IC35 entre Castelo de Paiva e o IP5 (A25), ficou
a Câmara Municipal sensibilizada em optar-se pelo traçado desenhado a amarelo (Opção
B), devendo ser elaborado um texto a sugerir-se essa opção, para se dar uma resposta à
Estradas de Portugal, E.P.E. dentro do prazo estabelecido.----------------------------------------
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5) Subsídio Único e Caixa Escolar: - Seguidamente, foi analisada uma informação
elaborada pelos serviços de acção social, sobre uma aluna do 1º CEB que não foi incluída
na lista dos alunos a receber o Subsídio Único e Caixa Escolar, devido a um lapso. Foi
aprovado, por unanimidade, atribuir o referido subsídio à aluna Andreia Sofia Rodrigues
Tavares do 1º CEB de Rocas do Vouga.--------------------------------------------------------------------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------Neste período, foi registada a intervenção de Paulo Gomes, residente no lugar da Cruz do
Peso, freguesia de Sever do Vouga, que apresentou as seguintes questões.--------------------A primeira relacionada com saneamento, perguntando se há alguma previsão para a
colocação da rede de esgotos na Rua da Pedralva. Foi informado que esse ramal estava
incluído numa empreitada que irá ser executada.--------------------------------------------------A segunda questão estava relacionada com o trânsito na mencionada rua. Como referiu o
senhor Paulo Gomes, esta rua possui uma inclinação acentuada e com um piso propício à
circulação com elevada velocidade. O munícipe solicitou a colocação de uma ou mais
lombas para condicionar e reduzir a velocidade praticada por alguns automobilistas
naquela estrada. Sobre este assunto, o presidente da Câmara sugeriu a colocação de uma
lomba em massa betuminosa.----------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta sessão, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

