------------------------------------------ACTA N.º 207-------------------------------------------- Aos vinte e cinco dias do mês de Junho de dois mil e dez, nesta vila de Sever
do Vouga e Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal,
ordinariamente, sob a presidência de Dr. José Manuel Barbosa de Almeida e Costa,
que a convocou ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------1 – 2ª Revisão Orçamental - Informação --------------------------------------------------2 – Domínio Público - Desafectação - EM570 -------------------------------------------3 – Outros assuntos: --------------------------------------------------------------------------3.1 - Voto de Congratulação --------------------------------------------------------------------- Passava pouco das dezassete horas quando o presidente da Assembleia
Municipal declarou aberta a sessão. ------------------------------------------------------------- Seguidamente, o presidente deste órgão solicitou ao primeiro secretário que
verificasse se havia quórum e procedesse à chamada. ---------------------------------------- Depois de realizada a chamada, constatou-se a presença dos membros: --------1) Albino Tavares de Pinho ------------------------------------------------------------2) Alexandre Fernandes Tavares ------------------------------------------------------3) Alexandre Paulo Tavares Machado ----------------------------------------------4) Álvaro de Pinho Duarte -----------------------------------------------------------5) Ana Raquel Machado e Costa ----------------------------------------------------6) António da Silva Portela ----------------------------------------------------------7) Belmiro Manuel Marques ---------------------------------------------------------8) Carlos Alexandre Arede da Silva ------------------------------------------------9) Cipriano de Arede Nogueira ------------------------------------------------------10) Claudia Maria Rodrigues da Silva -----------------------------------------------11) Claudino da Fonseca Soares ------------------------------------------------------12) David Dias Cabral ------------------------------------------------------------------13) David da Silva Alves --------------------------------------------------------------14) Ercília Maria Marques Pedro -----------------------------------------------------15) Fernando da Silva Oliveira --------------------------------------------------------16) Harolde Soares da Silva Balaias -------------------------------------------------17) Isabel Maria Soares dos Santos --------------------------------------------------18) Joana Patrícia da Silva Rodrigues ------------------------------------------------19) João Pereira Henriques ------------------------------------------------------------20) José Carlos Ribeiro de Sousa -----------------------------------------------------21) José Luís da Silva e Almeida -----------------------------------------------------22) José Manuel Barbosa de Almeida e Costa --------------------------------------23) Júlio Martins Fernandes -----------------------------------------------------------24) Manuel Eduardo Nogueira Dias da Silva ---------------------------------------25) Mário Coutinho Martins -----------------------------------------------------------26) Nuno Miguel Pereira Martins Ferreira ------------------------------------------27) Rui Manuel Jesus Nunes ----------------------------------------------------------28) Rui Manuel Pires da Silva --------------------------------------------------------29) Sandra Henriques da Silva ------------------------------------------------------------- Na sequência da comunicação apresentada por Renata Liliana da Costa
Marques, ao abrigo do art.º 78º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção
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dada através da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e art.º 56º do Regimento, foi
convocado através de protocolo, nos termos do art.º 79º do mesmo diploma e art.º
57º do Regimento, o senhor Alexandre Fernandes Tavares, que a substituiu nesta
sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Da Câmara Municipal foram registadas as presenças de Manuel da Silva
Soares, Presidente; António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto
da Conceição Duarte; Maria Elisabete Martins Henriques, Acácio Rodrigues
Barbosa e Celestino Ferreira da Costa Martins, Vereadores. -------------------------------- Faltou à sessão o membro Marco Nuno Tavares Rocha. ------------------------------- Seguidamente, passou-se ao primeiro período da sessão. -----------------------------------------------------1 - Período Antes da Ordem do Dia------------------------------- 1.1 – Informação escrita do Presidente da Câmara: O Presidente da
Câmara aproveitou para apresentar os assuntos mais importantes da informação e
prestar uma breve explicação das matérias incluídas na informação escrita. -------------- Após a apresentação, o presidente da assembleia municipal perguntou aos
membros presentes se desejavam tecer algumas considerações ou apresentar
pedidos de esclarecimento sobre a informação escrita do presidente da câmara. --------- O membro José Luis Almeida, sobre a informação da geminação com a cidade
de Porto Novo, ilha de S.º Antão, do arquipélago de Cabo Verde, disse que
concordava com as iniciativas tomadas pelos dois executivos no sentido de ser
estabelecido o acordo de geminação, mas entendia que deveria ser reforçado com a
participação de empresários dos dois países. -------------------------------------------------- 1.2 - Empréstimos - Informação: Foi dada a conhecer a divergência na
classificação do projecto “08.05.02.03 – Aquisição de terrenos – Parques
empresariais”, através da informação emitida em 11 de Junho de 2010, que deve
ser considerada como uma rectificação à informação exarada na proposta e
redacção da deliberação de 28 de Abril de 2010, da Câmara Municipal. -------------Assim, a Assembleia Municipal tomou conhecimento através do documento
apresentado, analisado e prestados os devidos esclarecimentos pelo presidente da
Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 1.3 - ADRA - Informação: Através do documento elaborado pela ADrA,
remetido pelo executivo, a Assembleia Municipal tomou conhecimento da
informação prestada sobre: a) O Enquadramento e Caracterização da Região de
Aveiro, no âmbito da população abrangida e da cobertura do serviço; b) A
apresentação da "Águas da Região de Aveiro", onde consta informação sobre a
"Missão da Empresa", a "Visão da Empresa", o "Plano de Investimentos", as
"Infra-estruturas do sistema", a "Sustentabilidade financeira", a "Definição da
Estrutura Tarifária" e outra informação relevante. -------------------------------------------- 1.4 - Correspondência: O presidente da assembleia municipal transmitiu ter
recebido apenas alguns boletins da ANMP, que poderiam ser consultados pelos
membros deste órgão. ----------------------------------------------------------------------------- Aproveitou para transmitir que a mesa tinha recebido uma proposta do
membro José Luis da Silva Almeida, sobre um "Voto de congratulação pela
reeleição do Eng.º Valdemar da Silva Coutinho para presidente da direcção da
AIDA - Associação Industrial do Distrito de Aveiro". --------------------------------------- O presidente da assembleia municipal disse que a proposta seria submetida à
votação para apreciação em "Outros assuntos". ----------------------------------------------- Seguidamente, foram abertas as inscrições dos membros que desejassem
intervir no período de antes da ordem do dia. ------------------------------------------------- 1.5 – Intervenções. ---------------------------------------------------------------------2

----- Neste ponto da ordem de trabalhos começou por intervir o membro José Luis
da Silva Almeida que, na sua intervenção, sublinhou aspectos relacionados com o
reconhecimento da obra deixada por José Saramago, cuja morte ocorrera há alguns
dias, bem como, de opiniões contraditórias sobre a personalidade e obra deixada
pelo escritor. Por último, colocou uma questão ao executivo sobre a eventual
cobrança de juros de mora pelo não pagamento dentro do prazo, nas facturas de
fornecimento de água. -----------------------------------------------------------------------------Seguidamente, foi dada a palavra ao membro Rui Manuel Pires da Silva, que
apresentou as seguintes situações e questões: ---------------------------------------------EN16 - Sugeriu a limpeza desta via, designadamente entre a Ponte e Fontelas do
Vouga, bem como, até à Foz, atendendo ao facto de ser uma via de entrada no
concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------Ficavouga - Depois de dar os parabéns pela escolha dos dois artistas principais do
programa, perguntou qual tinha sido o critério utilizado para a determinação do
valor de cada bilhete, porque talvez tivesse de ser superior, caso fosse estabelecido
em função das despesas do certame. -------------------------------------------------------Barragem - Perguntou qual era o ponto de situação do projecto de construção da
barragem de Ribeiradio/Couto de Esteves. ------------------------------------------------Festa das Eiras, em Cedrim - Na sequência do discurso de abertura do certame,
feito pelo Presidente da Câmara Municipal, perguntou como estava o processo de
reconhecimento do local como um espaço de interesse público municipal e qual a
ajuda que poderia dar a Assembleia Municipal no sentido de ser assim classificado.
Caminhos - Sugeriu a beneficiação de um caminho do lugar de Vilarinho, da
freguesia de Couto de Esteves, que ficara muito danificado com a passagem de
veículos todo-o-terreno numa altura em que chovia. ------------------------------------Praia fluvial - Dada a mostra de abandono, sugeriu que o espaço da praia fluvial da
Quinta do Barco fosse arranjado pelo Município ou por uma empresa. Aproveitou
para perguntar se a praia fluvial iria ter um nadador-salvador. -------------------------Em resposta, o Presidente da Câmara Municipal, sobre a limpeza de valetas,
designadamente na EN16, disse que estavam quatro processos de renovação das
transferências de competências pendentes e iria proferir um despacho no sentido de
serem processadas transferências para as Freguesias que possuíam os processos
devidamente instruídos. ----------------------------------------------------------------------Sobre o preço dos bilhetes na Ficavouga, disse que a decisão foi tomada no sentido
de serem reduzidos os encargos suportados directamente pela autarquia. ------------Quanto à barragem de Ribeiradio/Couto de Esteves, informou que a DUP Declaração de Utilidade Pública, necessária para a expropriação de terrenos,
atrasou o projecto e, agora, surgiu um novo problema relacionado com os sobreiros
existentes na área de intervenção. Mas, presumia que esses contratempos seriam
resolvidos nos próximos dias. ---------------------------------------------------------------Acerca do sítio das Eiras, em Cedrim, referiu tratar-se de um espaço privado e
haver duvidas quanto à legitimidade de se intervir com dinheiros públicos,
designadamente através de recursos oriundos do QREN. Portanto, estava a ser
estudada a possibilidade da autarquia poder intervir naquele espaço. -----------------Por último, quanto à praia fluvial e nadador-salvador, disse que as obrigações de
manutenção e preservação do espaço estão exaradas no contrato, bem como, a
escolha e indicação de um nadador-salvador, que é difícil de conseguir por haver
falta de pessoas com certificado para poderem exercer essa função. ------------------Seguidamente, foi dada a palavra a Cláudia Maria Rodrigues da Silva que
manifestou preocupação pelo encerramento de escolas do 1º ciclo, cuja decisão é
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tomada através de um simples despacho. Aproveitou para ler um pequeno texto da
CONFAP a abordar esse problema, relacionado com o encerramento de
estabelecimentos de ensino. -----------------------------------------------------------------Continuando, referiu que na Carta Educativa há um "Plano de intervenção,
financiamento e calendarização das propostas de reordenamento do parque escolar
de Sever do Vouga", onde estava calendarizada a construção da Escola Básica e
dos Centros Educativos de Couto de Esteves e Rocas do Vouga no ano de 2007, e
perguntou quando estariam concluídos os dois Centros Educativos. ------------------Sobre o reordenamento da Rede Escolar disse que a poupança deve ser vista do
lado da despesa e não em detrimento do investimento. ----------------------------------Disse que deveria ser resolvido o problema nos transportes escolares, que se
apresentam escassos e os poucos que existem são realizados com viaturas sem
qualquer conforto. ----------------------------------------------------------------------------Solicitou que fossem garantidas as componentes de apoio à família devido ao facto
de se constatar que bastantes crianças ficam nos estabelecimentos até muito tarde. Reforçou o pedido de classificação das Eiras, em Cedrim, como "Património
Municipal" e, também, que fosse considerado e classificado como "Património
Etnográfico". ----------------------------------------------------------------------------------Por último, sobre José Saramago, disse que a obra deixada pelo escritor é um
legado e quanto ao reconhecimento e contradição a história o dirá. -------------------Na resposta, o Presidente da Câmara Municipal, disse estar de acordo com as
sugestões apresentadas, que seriam objecto de análise e reflexão por parte do
executivo. Contudo, apresentava um apelo aos Presidentes das Juntas de Freguesia
para intercederem junto dos pais, com vista a não deslocarem e matricularem os
filhos na escola da vila. ----------------------------------------------------------------------Em relação à conclusão dos Centros Educativos, disse que o atraso deveu-se à
demora na aprovação das candidaturas no QREN. Mais informou que vai ser
elaborado o projecto para a construção de um Centro Educativo na Vila, atendendo
ao facto de terem constatado ser necessário. ----------------------------------------------Quanto aos "Transportes Escolares", informou que o executivo tinha apresentado
uma lista de problemas à Transdev e aguardava-se pela realização de uma reunião,
com vista a transmitirem-se as preocupações e ser exigido um serviço de qualidade.
Por último, aproveitou para informar a Assembleia Municipal da opinião
manifestada por um magistrado acerca do encerramento dos tribunais em pequenos
municípios. Tal opinião preocupou o executivo. -----------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal acrescentou que, o Tribunal de Sever do
Vouga ainda se encontra aberto atendendo ao facto de serem redistribuídos
processos que vêem de Águeda e Aveiro, mantendo os serviços assoberbados de
trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------Posto isto, passou-se ao período da "Ordem do Dia". ------------------------------------------------------------------------ 2 - Ordem do Dia --------------------------------------2.1 – 2ª Revisão Orçamental - Informação – Depois de prestados os
esclarecimentos sobre as principais modificações realizadas aos documentos
previsionais deste ano económico, compreendidas no documento apresentado,
atempadamente, aos membros deste órgão, integrando a 2ª Revisão Orçamental de
2010, que compreende a 2ª Revisão do Orçamento de Receita, com um reforço do
orçamento em 110.000€ (cento e dez mil euros), o Orçamento de Despesa com um
reforço de 221.250€ (duzentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta euros) e
anulações num total de 111.250€ (cento e onze mil, duzentos e cinquenta euros), o
Plano Plurianual de Investimentos com um acréscimo de 101.300€ (cento e um mil
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e trezentos euros), o documento foi aprovado, por unanimidade, com os votos a
favor de todos os membros presentes, num total de vinte e nove. ---------------------Votaram a favor os vinte e nove membros presentes. -----------------------------------2.2 - Domínio Público - Desafectação - EM570 – No uso da competência conferida
através da alínea b), do n.º 4, do art.º 53º, da Lei das Autarquias Locais, decidiu
este órgão deliberativo, por unanimidade, autorizar a desafectação do domínio
público a parcela de terreno, situada na Estrada Municipal n.º 570, na Quinta das
Burras - Mosqueiro, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, conforme proposta da
Câmara Municipal, aprovada na reunião do passado dia 12 de Maio. -----------------Votaram a favor os vinte e nove membros presentes. -----------------------------------2.3 – Outros assuntos – Por unanimidade, foi aceite a apreciação do seguinte ponto,
que foi acrescentado à "Ordem do Dia" neste ponto. ------------------------------------2.3.1 – Voto de Congratulação – Seguidamente, foi colocado à votação o "voto de
congratulação pela reeleição do Eng.º Valdemar da Silva Coutinho para Presidente
da Direcção da AIDA - Associação Industrial do Distrito de Aveiro", entregue à
mesa pelo membro José Luis da Silva Almeida, com o seguinte teor: --------------"Num momento particularmente difícil para as pessoas, mas também, para as
empresas, é com satisfação que recebemos a noticia da reeleição deste severense
para a Presidência da Direcção da AIDA. ------------------------------------------------Esta associação é a maior organização representativa das empresas do nosso
distrito e tem desempenhado um relevante papel no seu apoio e que vai desde os
processos da obtenção de certificação, da qualidade, do ambiente e dos recursos
humanos. ---------------------------------------------------------------------------------------Tem também liderado um conjunto de iniciativas tendentes à
exportação/internacionalização das empresas do distrito, nomeadamente
promovendo visitas e intercâmbios com vários países. ----------------------------------Este trabalho está, com certeza, ligado à visão do seu presidente, o engenheiro
Valdemar da Silva Coutinho, pelo que propomos a esta assembleia, um voto de
congratulação pela sua reeleição para mais um mandato na Presidência da
Direcção da AIDA." --------------------------------------------------------------------------Este voto de congratulação foi aprovado por unanimidade. ----------------------------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. -----------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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