MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA
CÂMARA MUNICIPAL

MINUTA DA ACTA
(Artigo 92º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro)

Da Reunião Ordinária do dia 10 de Março de 2005

PRESENTES:
Presidente:

- Dr. Manuel da Silva Soares

Vereadores:

- Senhores:
António José Martins Coutinho-----------------------------------------------------------Manuel Nunes Martins---------------------------------------------------------------------António Guerra Rocha---------------------------------------------------------------------Eng.º Juvenal Alcides da Silva Costa----------------------------------------------------Elisabete Barbosa e Costa-----------------------------------------------------------------Raul Alberto Conceição Duarte-----------------------------------------------------------

FALTAS JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara declarou aberta a reunião às 15:20 horas.

-------- Foi lida, aprovada e assinada a acta da reunião anterior, que em parte já o fora no final da
reunião, em minuta.---------------------------------------------------------------------------------------------1/9

ACTA N.º 5/2005
-------- Reunião ordinária do dia dez de Março de 2005.---------------------------------------------------------- No dia dez de Março do ano de dois mil e cinco, 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, para redacção da
respectiva acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estiveram presentes todos os membros deste órgão.------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e vinte minutos, tendo sido lida,
aprovada e assinada a acta da reunião anterior, que o fora já, em parte, assinada em minuta no
final da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------------- Licenciamento de Obras Particulares--------------------------------------------------------------------1) Projectos de Arquitectura-------------------------------------------------------------------------------2) Telas Finais----------------------------------------------------------------------------------------------3) Informação Prévia---------------------------------------------------------------------------------------4) Renovação de Licença----------------------------------------------------------------------------------- Bolsas de Estudo – Lista Definitiva----------------------------------------------------------------------- Ficavouga 2005 – Espectáculos Musicais---------------------------------------------------------------- 3ª Modificação Orçamental-------------------------------------------------------------------------------- Ventos Fortes – Danos-------------------------------------------------------------------------------------- Reparação Viatura – Acidente com Contentor de Lixo-------------------------------------------------- Aquisições Amigáveis de Terreno-------------------------------------------------------------------------- Colectividades – Subsídios:--------------------------------------------------------------------------------1) Centro Social Maria da Glória Pinho-----------------------------------------------------------------2) Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense-------------------------------------3) Parceria com a ABAE – Eco-Escolas------------------------------------------------------------------ Despachos---------------------------------------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:--------------------------------------------------------------------------------------------1) Erro Factura de Água-----------------------------------------------------------------------------------2) Horário de Funcionamento de Estabelecimento-----------------------------------------------------3) Remodelação do Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sever
do Vouga – Protocolo--------------------------------------------------------------------------------------4) “Fornecimento, Montagem e Aplicação de Portões de Fole para Garagem” – Adjudicação-5) Garantias Bancárias – Empreitadas------------------------------------------------------------------6) “Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima à E.N. 328-1” – Revisão de Preços---------7) “Abastecimento de Água a Covelo, na freguesia de Rocas do Vouga” – Projecto de
Execução-----------------------------------------------------------------------------------------------------8) Lote de Terreno para a nova Escola EB 2,3 de Sever do Vouga-----------------------------------9) Junta de Freguesia de Cedrim-------------------------------------------------------------------------10) DPM – Actualização de Contrato de Avença-------------------------------------------------------11) Recepção Provisória-----------------------------------------------------------------------------------12) ACRPV – Protocolo------------------------------------------------------------------------------------13) ACAPO--------------------------------------------------------------------------------------------------14) DGAL – Contracção de Empréstimo-----------------------------------------------------------------15) Voto de Louvor Público-------------------------------------------------------------------------------16) Projecto – Formar para Melhorar-------------------------------------------------------------------17) Autocarro-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia-------------------------------------------- O Presidente iniciou a reunião, perguntando aos vereadores se desejavam intervir neste
período. Foram anotadas as seguintes intervenções:------------------------------------------------------2/9

Juvenal Costa – Solicita a melhoria da sinalização em determinados sítios, mais concretamente,
quem vem da Senhorinha para a Vila e em Nogueira, em frente à casa dos senhores Tavares e
Francisco, onde existe um separador com lancil muito baixo, sem qualquer sinalização, com os
automobilistas a circularem, por vezes, passando por cima do lancil, não vendo que existe um
separador.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador António Rocha perguntou se não era possível construir naquele cruzamento uma
rotunda, porque parece haver espaço para essa infraestrutura.------------------------------------------O vereador António Coutinho, informou ser difícil negociar o triangulo de terreno com o particular
que, em tempos, considerava o troço sobrante como se lhe pertencesse.---------------------------------Seguidamente, o vereador Juvenal Costa continuou a apresentar as seguintes situações:-------------- árvores nos passeios, que dificultam a circulação das pessoas. O presidente da Câmara
respondeu que, aquelas árvores quando eram pequenas apresentavam-se bonitas, no entanto, são
de crescimento rápido e agora apresentam algumas desvantagens. Em princípio, deveriam ter sido
plantadas junto à valeta. O vereador António Coutinho disse que nenhuma impede a passagem de
pessoas com mobilidade condicionada, ou seja, que utilizem carro de rodas. Essa situação foi
verificada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- muro em Pessegueiro, deveria ter sido alinhado, apresenta-se com uma lomba (barriga). O
vereador Manuel Martins informou que apenas construíram o resto do muro, para corrigirem uma
situação que a Junta de Freguesia não cumpriu, na sequência de uma expropriação.------------------ melhoria do piso na Estrada até ao Alto da Serra. O presidente da Câmara informou que, em
primeiro lugar, vão satisfazer os pedido formulados pelas Juntas de Freguesia e, só depois, é que
vão procurar colocar uma camada de tapete naquela estrada. No entanto, já foram efectuadas
algumas negociações de terrenos para rectificar aquela estrada.----------------------------------------- se existem projectos para melhoria dos acessos entre Romezal e a zona mais alta (como por
exemplo para o Paço). Foi respondido, que estavam a ser realizados os projectos.-------------------António Rocha – Voltou a perguntar sobre o processo para conclusão da empreitada do “Caminho
do Pombal até ao Alto de Nogueira”. Foi informado que aguardam a decisão do Tribunal.--------António Coutinho – Deu conhecimento a Câmara Municipal do acto de vandalismo provocado no
parque construído recentemente na entrada de Couto de Esteves, onde roubaram grande parte do
equipamento (cadeiras, mesas e vedação). Aqueles instrumentos encontravam-se chumbados e
tiveram que serrar as travessas e carregar aquele equipamento com um camião, com o auxílio de
uma grua e foram várias pessoas, porque senão não conseguiam fazer aquele trabalho (furto).-----Elisabete Costa – Apresenta os seguintes pedidos:---------------------------------------------------------- Estrada das Degas (beneficiação), colocação de um espelho.-------------------------------------------- Caminho da Leira, com ligação ao Calvário – apresentou, em tempos, uma solução, gostava
saber se é viável. O presidente da Câmara informou que conhece a situação, não sabendo como se
pode construir sobre o domínio público. Acrescenta que, neste momento, nem sequer podem
realizar obras na parte que se encontra sobre a estrada. Vão falar com o proprietário para
remover a estrutura que se encontra por cima do caminho.------------------------------------------------ Reposição de buraco na Portela, em frente à loja do senhor Hildebrando. O vereador Manuel
Martins informou que o buraco existe fora da estrada, mas vai ser tapado.-----------------------------------------------------------------------------2º - Ordem do Dia-----------------------------------------------Licenciamento 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) Projectos de Arquitectura: - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes projectos de
arquitectura:------------------------------------------------------------------------------------------------------ de José Alberto Henriques Martins, para construção de seis moradias unifamiliares, no lugar
de Feira Nova, freguesia de Pessegueiro do Vouga (Proc. n.º 073/01);------------------------------ dos CTT – Correios de Portugal, S.A., para alteração ao processo de obras inicial n.º 008/81,
no lugar de Mata, freguesia de Pessegueiro do Vouga (Proc. n.º 012/05);--------------------------3/9

-

de ASO – Construções, Lda., para construção de um muro de suporte, no lugar dos Padrões,
freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 035/05);-------------------------------------------------------- de Armindo Rodrigues Arvins, para ampliação de uma moradia unifamiliar, construção de uns
anexos e garagem, demolição e construção de muros de vedação, no lugar do Rachado,
freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 028/05), devendo o requerente dar cumprimento ao
disposto na informação técnica n.º PA0207/AVP/05.--------------------------------------------------2) Telas Finais: - Foram aprovadas as telas finais da obra em curso pertencente ao LIDL & Cia,
no lugar de Sobral, freguesia de Pessegueiro do Vouga (Proc. n.º 135/02 e 025/01).------------------3) Informação Prévia: - Foi aprovado o pedido de informação prévia requerido por Majomartins
– Investimentos Turísticos, Lda., para alteração de uma edificação para estabelecimento de
restauração e bebidas na Zona Industrial dos Padrões, freguesia de Sever do Vouga, devendo o
requerente cumprir com o disposto na respectiva informação técnica (IP 0200/AVP/05).-------------4) Renovação de Licença: - Foi aprovado o pedido de renovação de licença, requerido pela
Construtora Paulista, Lda., do lugar de Carrazedo, freguesia de Cedrim (Proc. n.º 006/95).--------Bolsas de Estudo – Lista Definitiva: - A Câmara tomou conhecimento da lista definitiva dos
candidatos aprovados para bolsas de estudo para o ano lectivo de 2004/2005.------------------------Ficavouga 2005 – Espectáculos Musicais: - Foi ratificado o despacho do senhor presidente
referente à contratação dos grupos musicais que irão actuar na Ficavouga 2005:--------------------Quim Barreiros e Banda…......................................................................................................7.800€
Jorge Palma e Banda............................................................................................................14.400€
Da Weasel.............................................................................................................................15.700€
3ª Modificação Orçamental: - No uso da competência dada através do ponto 8.3.1.2, e alínea b),
do ponto 3.3, ambos 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 a 3ª
Modificação Orçamental, que reúne a 3ª Alteração do Orçamento de Despesa e 2ª Alteração do
Plano Plurianual de Investimentos, no valor de 76.050,00€ (setenta e seis mil e cinquenta euros) e
54.350,00€ (cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta euros), respectivamente. Considerando a
necessidade de ajustamento da repartição dos encargos por anos económicos distintos, devido ao
prazo de execução das duas empreitadas – “Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves” e
“Estrada do Couto a Lourizela – Beneficiação” – foram modificadas as dotações a definir no ano
e anos seguintes, com base na autorização dada pela Assembleia Municipal, no momento da
aprovação do Orçamento para 2005, conforme ponto 4º da proposta apresentada pelo executivo.--Ventos Fortes – Danos: - No dia 28 de Fevereiro, um placar da “Festa da Lampreia” caiu em
cima de um carro estacionado na Av. C.A.M.P., em frente ao edifício do Município, devido aos
ventos fortes que se faziam sentir. Presente dois orçamentos para reparação do guarda lamas
danificado, foi aprovado, por unanimidade, proceder ao pagamento da reparação da viatura na
firma “Auto Ribeirinha”.--------------------------------------------------------------------------------------Reparação Viatura – Acidente com Contentor de Lixo: - Presente um orçamento referente à
reparação da viatura danificada pelo contentor de lixo em Vinha Dónega, no passado dia 16 de
Fevereiro. Foi aprovado, por unanimidade, proceder ao pagamento da reparação da viatura,
conforme orçamento apresentado.----------------------------------------------------------------------------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 das seguintes empreitadas:------------------------------------------------------a) “Arruamento da Meia Encosta”:--------------------------------------------------------------------------- de Sílvio Martins Pereira Pinto, residente no lugar da Cruz, freguesia de Sever do Vouga,
venda de uma parcela de terreno com 80m2, pelo valor de 35,00€ (trinta e cinco euros).---------b) “Rectificação da Estrada entre a Bouça e os Angios”:-------------------------------------------------- de Leonel Pereira Soares, residente no lugar de Louriçal, freguesia de Silva Escura, venda de
uma parcela de terreno, pelo valor de 1.175,00€ (mil, cento e setenta e cinco euros).------------4/9
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de Evangelina Augusta Martins, residente no lugar de Bouças, freguesia de Silva Escura, venda
de duas parcelas de terreno, pelo valor de 1.175,00€ (mil, cento e setenta e cinco euros) e
270.00€ (duzentos e setenta euros).------------------------------------------------------------------------ de Carlos Neto Duarte Ferreira, residente em Ílhavo, cedência gratuita de uma parcela de
terreno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- de Maria Silvina Pereira Silva Araújo, residente no lugar de Bouça, freguesia de Silva Escura,
venda de uma parcela de terreno, pelo valor de 740,00€ (setecentos e quarenta euros).----------- de José Maria Alves, residente no lugar de Vila Fria, freguesia de Silva Escura, venda de uma
parcela de terreno, pelo valor de 1.180,00€ (mil, cento e oitenta euros).---------------------------- de Custódio da Silva Oliveira, residente no lugar de Bouça, freguesia de Silva Escura, cedência
gratuita de uma parcela de terreno.----------------------------------------------------------------------c) “Estrada dos Angios aos Felgares”:----------------------------------------------------------------------- de Manuel Tavares Martins, residente no lugar de Vale da Anta, freguesia de Silva Escura,
venda de uma parcela de terreno, pelo valor de 3,500.00€ (três mil e quinhentos euros).--------Colectividades – Subsídios:------------------------------------------------------------------------------------1) Centro Social Maria da Glória Pinho: - O Centro Social Maria da Glória Pinho vem pedir a
atribuição de um subsídio, uma vez que tem tido muitas despesas no último ano com a melhoria dos
serviços prestados aos utentes. A Câmara aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no
valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) a ser pago conforme as disponibilidades financeiras do
Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense: - A Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa Senhorinhense vem pedir um subsídio para realização de um teatro no dia 11
de Março a ter lugar no Centro das Artes e do Espectáculo, que está a organizar. Foi aprovado,
excepcionalmente, suportar as despesas do referido evento, ficando claro que, se for para o
Município custear os eventos que aquela Associação organiza de idêntica natureza, na condição de
suportar os encargos, é preferível ser a própria Câmara a organizá-los e promovê-los, porque
possui os meios adequados à sua realização.----------------------------------------------------------------3) Parceria com a ABAE – Eco-Escolas: - A Associação Bandeira Azul da Europa vem propor
uma parceria com o Município para desenvolvimento do Programa Eco-Escolas a fim de promover
a educação ambiental, através de acções de formação e informação. O órgão executivo deliberou,
por unanimidade, apoiar os estabelecimentos de ensino do nosso concelho que se inscrevessem,
contribuindo com 20,00€ para a inscrição e 45,00€ para atribuição do galardão. Foi comunicado
que apenas se inscreveu a Escola EB 2,3, deste concelho.-------------------------------------------------Despachos: - Presente a habitual resenha dos despachos proferidos pelo presidente da Câmara no
uso dos poderes delegados, ao longo da quinzena, relacionados com o licenciamento de obras, de
actividades diversas, registo e licença de motociclos, que a Câmara ratificou.-------------------------Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------------------1) Erro Factura de Água: - Devido a erro na leitura do contador de água, através da Factura n.º
5004427, de Março de 2005, foram debitados 40m3, conforme informação do Leitor-Cobrador.
Àquele utente deveriam ter sido debitados apenas 20m3. Assim, procedeu à rectificação da
respectiva factuar de consumo de água para 15,30€, devendo-se anular a parte restante 42,42€
(quarenta e dois euros e quarenta e dois cêntimos). A Câmara aprovou, pró unanimidade, a
anulação da receita.--------------------------------------------------------------------------------------------2) Horário de Funcionamento de Estabelecimento. - Foi apresentado um pedido de horário de
funcionamento por Norma Martins Rodrigues Gonçalves para o estabelecimento “Snack-Bar
Cachamay”, sito em Rocas do Vouga. Foi aprovado, por unanimidade, o horário das 06:30 até às
02:00, em todos os dias, conforme estabelece o regulamento em vigor para aquele tipo de
estabelecimento. Para beneficiar do prolongamento até às 04:00 horas, terá que apresentar um
requerimento e respectivas justificações para beneficiar do regime especial. Contudo, aquele
pedido terá que ser apreciado pelo presente órgão.---------------------------------------------------------
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3) Remodelação do Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sever do
Vouga – Protocolo: - Foram ratificados os protocolos n.os 6 e 7 referentes à Remodelação do
Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga, tendo sido
aprovado, também, um apoio no valor total de 103.386,31€ (cento e três mil, trezentos e oitenta e
seis euros e trinta e um cêntimos) por parte do Município, a pagar em função das Facturas e Autos
de Medição e em função das regras estabelecidas na cláusula quarta do protocolo assinado com o
Ministério da Administração Interna, sempre em função das disponibilidades desta entidade..------4) “Fornecimento, Montagem e Aplicação de Portões de Fole para Garagem” – Adjudicação: Foi ratificado o despacho do senhor presidente referente à adjudicação do concurso
“Fornecimento, Montagem e Aplicação de Portões de fole para Garagem”, à firma Scabe –
Fábrica de Produtos Metálicos, S.A., pelo valor de 11.880,00€ (onze mil, oitocentos e oitenta
euros), acrescido de IVA.---------------------------------------------------------------------------------------5) Garantias Bancárias – Empreitadas: - Foi aprovada a substituição das garantias bancárias
para as seguintes empreitadas:--------------------------------------------------------------------------------- “Estrada da Vinha Dónega ao Muro – Rectificação”;------------------------------------------------- “Rectificação da Estrada de Cedrim à E.N. 16”;------------------------------------------------------- “Reparação de Pontes – Novelide, Muro, Degas e Paço”;--------------------------------------------- “Pavimentação dos Caminhos no Interior das Lameiras, Mouta, Amiais e Couto de Baixo e
Couto de Esteves (Estrada de Juncal)”;------------------------------------------------------------------ “Arruamento do Casal, incluindo Ligação à E.N. 328 (Calvário)”;---------------------------------- “Piscina Municipal – Arranjos da Zona Exterior”.----------------------------------------------------6) “Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima à E.N. 328-1” – Revisão de Preços: - Foi
apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no montante de 2.797,18€ (dois mil,
setecentos e noventa e sete euros e dezoito cêntimos), acrescido do IVA. Tendo o valor sido
confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por unanimidade, aprová-lo para pagamento,
logo que as disponibilidades o permitam.--------------------------------------------------------------------7) “Abastecimento de Água a Covelo, na freguesia de Rocas do Vouga” – Projecto de Execução:
- Presente uma informação dos Serviços Técnicos de Obras Públicas, informando que foi analisado
e verificado o projecto de execução referente à obra em epígrafe, encontrando-se em
conformidade. Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projecto de execução.----8) Lote de Terreno para a nova Escola EB 2,3 de Sever do Vouga: - A Câmara tomou
conhecimento, através do ofício datado de 07-03-2005, remetido pelo Ministério da Educação, da
aprovação da localização para a nova Escola EB 2,3 de Sever do Vouga.------------------------------9) Junta de Freguesia de Cedrim: - A Junta de Freguesia de Cedrim vem pedir um subsídio para
ajudar a custear a despesa que teve com a compra de uma viatura nova para transporte de
crianças do Jardim de Infância. O órgão executivo decidiu, por unanimidade, deixar este pedido
pendente, uma vez que o Município atribuiu vários subsídios nos últimos meses, não sendo possível
a atribuição de qualquer subsídio, de momento, para o fim solicitado, ficando, em princípio, para
atribuir no próximo ano.---------------------------------------------------------------------------------------10) DPM – Actualização de Contrato de Avença: - Presente um ofício da empresa DPM a propor
a actualização do valor global do contrato de avença referente aos serviços de assistência técnica
no controlo da qualidade da água das piscinas municipais. Foi deliberado, por unanimidade,
aprovar a referida actualização.------------------------------------------------------------------------------11) Recepção Provisória: - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi também presente o auto de
recepção provisória da seguinte obra:------------------------------------------------------------------------ “Ampliação e Adaptação do Jardim de Infantil de Pessegueiro do Vouga”, adjudicado à firma
Construtora Paulista, Lda., uma vez que os trabalhos que constituíram a empreitada se
encontram concluídos.-------------------------------------------------------------------------------------12) ACRPV – Protocolo: - Foi aprovado, por unanimidade, o protocolo entre o Município de
Sever do Vouga e a Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga, referente à
utilização do pavilhão da ACRPV pelos alunos das escolas do 1º Ciclo de Sever do Vouga,
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comprometendo-se a Câmara Municipal a subsidiar a ACRPV com 1.600,00€ a pagar
conjuntamente com o subsídio anual.-------------------------------------------------------------------------13) ACAPO: - A Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal vem pedir um subsídio para
poder dar sequência à execução do seu Plano de Actividades referente ao ano de 2005. Foi
aprovado, por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio, uma vez que não exercem actividades
de interesse público no nosso concelho.----------------------------------------------------------------------14) DGAL – Contracção de Empréstimo: - No ofício circular 7/2005, datado de 02 de Março, a
DGAL informa que efectuou o rateio, proporcionalmente à soma dos valores dos Fundos Geral
Municipal, de Coesão Municipal e de Base Municipal conforme definido no Orçamento do Estado
para 2005, cabendo ao Município de Sever do Vouga a importância de 560.799,00€, para efeitos
de contracção de novos empréstimos de médio e longo prazos em 2005. Assim sendo, foi
deliberado, por unanimidade, responder à DGAL que vamos utilizar aquela verba, devendo-se
iniciar o processo de pedido de autorização para a contratação daquele financiamento através de
empréstimo de longo prazo.------------------------------------------------------------------------------------15) Voto de Louvor Público: - Para constar em acta, transcreve-se seguidamente a proposta
apresentada pelo presidente da Câmara:--------------------------------------------------------------------Considerando, na sequência do protocolo celebrado entre o Regimento de Engenharia 3 de
Espinho e a Câmara Municipal de Sever do Vouga em 13-10-2004, para a abertura, reparação e
rectificação ou alargamento de caminhos florestais de modo a permitir um mais rápido e eficaz
combate aos fogos florestais; que o trabalho desenvolvido no concelho pelo RE3, durante cerca de
cinco meses, se estendeu a todas as freguesias contando com a colaboração dos respectivos
presidentes de Junta; que, na sequência dessa intervenção foram rasgados de novo 9,5km de
caminhos florestais e beneficiados, rectificados e alargados cerca de 100km de caminhos florestais
já existentes, com colocação de aquedutos e tout-venant em muitos locais; que ainda no âmbito do
protocolo foram feitas pelo RE3 as terraplanagens para a instalação de dois pontos de água
(parceria com o Governo Civil de Aveiro) para apoio aos meios aéreos em caso de fogos florestais,
bem como a terraplanagem dos terrenos destinados à construção da Unidade de Saúde de Rocas,
Jardim de Infância de Rocas, Lotes na Zona Industrial de Irijó e desmatação e preparação de
terreno para ampliação do cemitério de Dornelas e da Feira de Talhadas; que o RE3, em
colaboração com as Juntas e os conselhos Directivos, procedeu ainda a arranjos de largos para
Feiras e Romarias, bem como, de acessos aos respectivos baldios; que, apesar dos encargos
suportados pela Câmara, inerentes aos compromissos assumidos no protocolo, a intervenção do
RE3 se traduziu numa inestimável poupança de recursos financeiros do orçamento municipal, bem
como no contributo decisivo para a preparação de um plano de combate aos fogos florestais no
concelho de Sever do Vouga; que o relacionamento dos Militares que estiveram nos terrenos das
operações com as respectivas populações locais foi excelente, contribuindo para uma colaboração
recíproca que em muito ajudou o trabalho realizado; que, quer o pessoal afecto ao serviço do
Município, quer o pessoal afecto às respectivas Juntas de Freguesia, quer os populares, em todos
os locais, enalteceram o comportamento, brio, dedicação, urbanidade e quantidade e qualidade do
trabalho realizado pelos militares envolvidos nas operações. Proponho que a Câmara Municipal
de Sever do Vouga atribua ao RE3 de Espinho, enquanto instituição, e aos Oficiais Superiores,
Sargento e Praças que estiveram envolvidos nos trabalhos realizados no concelho um Público Voto
de Louvor, que mais não traduz que o reconhecimento da população do concelho pelo trabalho
realizado. O voto de louvor foi aprovado, por unanimidade e aclamação, atendendo aos bons
serviços prestados pelo RE3 de Espinho, como entidade, e aos Oficiais Superiores, Sargento e
Praças que estiveram envolvidos nos trabalhos realizados no nosso concelho.-------------------------16) Projecto – Formar para Melhorar: - Foi aprovado, por unanimidade, o projecto Formar para
Melhorar, que tem como objectivo estabelecer parcerias com entidades formadoras devidamente
credenciadas pelo INOFOR e que recorram ao Fundo Social Europeu, para permitir que o
Município continue a recorrer a formação financiada. Este projecto tem como objectivo principal
a acreditação do Município como entidade formadora e a promoção de formações destinadas aos
funcionários em contexto de trabalho (Formação/Acção)-------------------------------------------------7/9

17) Autocarro: - A associação d’Orfeu veio, através do fax com data de 9 de Março último,
propor à Câmara Municipal o apoio para realizarem uma viagem de estudo a terras de Miranda,
nos dias 22 e 23 de Março, mediante a utilização dos nossos autocarros, na condição de realizarem
dois “Ateliers a Grupos Folclóricos”. Como a proposta se apresenta mais vantajosa para o
Município ficou decidido aprovar o apoio de acordo com a proposta apresentada.--------------------------- Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos desta reunião, de que para se
constar se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelos membros presentes depois de lida por
mim, Director de Departamento, que também a redigi.-----------------------------------------------------
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