
 ------------------------------------------ACTA N.º 08/2016------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e sete de abril de dois mil e dezasseis.---------------------- 

---- No dia vinte e sete de abril de dois mil e dezasseis, na vila de Sever do Vouga, edifício 

dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a 

presença da funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, para redação da respetiva ata, e 

Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que 

prestou apoio no esclarecimento de alguns pontos.------------------------------------------------- 

---- Foram registadas as seguintes presenças:  António José Martins Coutinho, Presidente;  

José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente;  Idalina Pereira Tavares, Maria 

Elisabete Martins Henriques e Raul Alberto Conceição Duarte, Vereadores.------------------ 

---- Foram registadas as faltas justificadas de Nuno Ferreira e António Ferreira.-------------- 

---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e trinta 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, pelos membros António 

Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte e Idalina Tavares.------------- 

-----------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 

 Ajuste Direto – Limpeza e Manutenção da E.N. 16 – Emissão de Parecer Prévio--------- 

 Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:----------------------------------------------------------- 

1) Associação Sempre Escola – 7º Passeio Off Road------------------------------------------- 

 Auto de Trabalhos a Menos – Vougapark – Obra----------------------------------------------- 

 Auto de Trabalhos a Menos – Vougapark – Avac---------------------------------------------- 

 Auto de Trabalhos a Menos – Vougapark – Adicional----------------------------------------- 

 Revisão de Preços Definitiva – Vougapark – Obra--------------------------------------------- 

 Revisão de Preços Definitiva – Vougapark – Avac--------------------------------------------- 

 Revisão de Preços Definitiva – Vougapark – Adicional 1------------------------------------- 

 Revisão de Preços Definitiva – Vougapark – Adicional 2------------------------------------- 

 Conta Final – Vougapark – Obra------------------------------------------------------------------ 

 Conta Final – Vougapark – Avac------------------------------------------------------------------ 

 APESE – Cedência Gratuita de Transporte------------------------------------------------------ 

 26ª Mini Volta a Portugal em Cicloturismo – Apoio------------------------------------------- 

 Aprovação Novo Plano Transportes Escolares 2016/2017------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------- 

Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 

Em 22 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações orçamentais = € 2 163 652,38 (dois milhões, cento e sessenta e três mil, 

seiscentos e cinquenta e dois euros e trinta e oito cêntimos) e Operações não orçamentais = 

€ 547 726,88 (quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e seis euros e oitenta e 

oito cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 472 451,22 

quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um euros e vinte e dois 

cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------- 

Ajuste Direto – Limpeza e Manutenção da E.N. 16 – Emissão de Parecer Prévio:  - Para 

cumprimento dos n.os 5 e 12 do artigo 35º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, o órgão 

executivo emitiu parecer prévio favorável para a abertura do procedimento por ajuste 

direto para a aquisição de serviços de Limpeza e Manutenção da E.N. 16.-------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:--------------------------------------------------------------- 

1) Associação Sempre Escola – 7º Passeio Off Road:  - Através de carta datada de 14 de 

abril de 2016, a Associação Sempre Escola requereu a isenção do pagamento da taxa 

relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para a realização 

do 7º Passeio Off Road a realizar-se no próximo dia 4 de junho de 2016.  Analisado o 



pedido e a respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade, a isenção da referida taxa.--------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e 

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

Auto de Trabalhos a Menos – Vougapark – Obra:  - Foi aprovado, por unanimidade, o 

Auto de Trabalhos a Menos n.º 1, no valor de € 1 179 951,07 (um milhão, cento e setenta e 

nove mil, novecentos e cinquenta e um euros e sete cêntimos) da “Requalificação e 

Ampliação da Fábrica das Massas Alimentares do Vouga para novas funções como 

Vougapark – Parque Tecnológico de Inovação do Vouga E.M.”.-------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

Auto de Trabalhos a Menos – Vougapark – Avac:  - Foi aprovado, por unanimidade, o 

Auto de Trabalhos a Menos n.º 1, no valor de € 4 173,00 (quatro mil, cento e setenta e três 

euros) do “AVAC e Impermeabilizações do Edifício Vougapark – Parque Tecnológico de 

Inovação do Vouga E.M.”.----------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

Auto de Trabalhos a Menos – Vougapark – Adicional:  - Foi aprovado, por unanimidade, o 

Auto de Trabalhos a Menos n.º 1, no valor de € 4 611,03 (quatro mil, seiscentos e onze 

euros e três cêntimos) da “Requalificação e Ampliação da Fábrica das Massas Alimentares 

do Vouga para novas funções como Vougapark – Parque Tecnológico de Inovação do 

Vouga E.M. – Primeiro”.------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

Revisão de Preços Definitiva – Vougapark – Obra:  - A Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, a Revisão de Preços Definitiva da “Requalificação e Ampliação da Fábrica 

das Massas Alimentares do Vouga para novas funções como Vougapark – Parque 

Tecnológico de Inovação do Vouga E.M.”, no valor de € 116 204,46 (cento e dezasseis 

mil, duzentos e quatro euros e quarenta e seis cêntimos).------------------------------------------ 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

Revisão de Preços Definitiva – Vougapark – Avac:  - A Câmara Municipal tomou 

conhecimento da Revisão de Preços Definitiva, sem valores, do “AVAC e 

Impermeabilizações do Edifício Vougapark – Parque Tecnológico de Inovação do Vouga 

E.M.”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

Revisão de Preços Definitiva – Vougapark – Adicional 1:  - A Câmara Municipal tomou 

conhecimento da Revisão de Preços Definitiva, sem valores, da “Requalificação e 

Ampliação da Fábrica das Massas Alimentares do Vouga para novas funções como 

Vougapark – Parque Tecnológico de Inovação do Vouga E.M. – Adicional 1”.--------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

Revisão de Preços Definitiva – Vougapark – Adicional 2:  - A Câmara Municipal tomou 

conhecimento da Revisão de Preços Definitiva, sem valores, da “Requalificação e 

Ampliação da Fábrica das Massas Alimentares do Vouga para novas funções como 

Vougapark – Parque Tecnológico de Inovação do Vouga E.M. – Adicional 2”.--------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

Conta Final – Vougapark – Obra:  - Foi aprovada, por unanimidade, a Conta Final da 

“Requalificação e Ampliação da Fábrica das Massas Alimentares do Vouga para novas 

funções como Vougapark – Parque Tecnológico de Inovação do Vouga E.M.” com 

trabalhos normais no valor de € 6 318 927,09 (seis milhões, trezentos e dezoito mil, 

novecentos e vinte e sete euros e nove cêntimos), trabalhos a menos no valor de € 

1 184 562,10 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois euros e 



dez cêntimos), trabalhos a mais no valor € 396 771,60 (trezentos e noventa e seis mil, 

setecentos e setenta e um euros e sessenta cêntimos) e revisões de preços num total de € 

116 204,47 (cento e dezasseis mil, duzentos e quatro euros e quarenta e sete cêntimos), 

custando esta empreitada à autarquia o valor de € 5 647 341,06 (cinco milhões, seiscentos 

e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e um euros e seis cêntimos).------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

Conta Final – Vougapark – Avac:  - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a 

Conta Final do “AVAC e Impermeabilizações do Edifício Vougapark – Parque 

Tecnológico de Inovação do Vouga E.M.”, com trabalhos normais no valor de € 

762 500,00 (setecentos e sessenta e dois mil e quinhentos euros) e com trabalhos a menos 

no valor de € 4 173,00 (quatro mil, cento e setenta e três euros), custando a empreitada do 

AVAC o valor de € 758 327,00 (setecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e sete 

euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

APESE – Cedência Gratuita de Transporte:  - Através de e-mail datado de 8 de abril de 

2016, a Associação de Pais das Escolas de Silva Escura veio solicitar a isenção do 

pagamento da taxa relacionada com a utilização do autocarro municipal no dia 26 de abril 

para o transporte das crianças do Jardim de Infância de Silva Escura à Fábrica da Ciência 

Viva, em Aveiro, para participarem no projeto Ciência na Escola “Tinta com Pinta”.  

Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do 

pagamento da referida taxa.---------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e 

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

26ª Mini Volta a Portugal em Cicloturismo – Apoio:  - Foi analisado o pedido de 

apresentado pelo Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça relacionado com a realização 

da 26ª Mini Volta a Portugal em Cicloturismo durante os próximos dias 28 de maio a 4 de 

junho de 2016, com passagem pelo nosso concelho.  O órgão executivo aprovou, por 

unanimidade, prestar apoio àquele evento através da cedência do salão da Piscina 

Municipal para colocação dos sacos-cama dos participantes e a oferta de uma refeição para 

quinze participantes.------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 

n.º 72/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovação Novo Plano Transportes Escolares 2016/2017:  - Para cumprimento do ponto 3 

do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, foi elaborado o novo plano de 

transportes escolares para o ano letivo 2016/2017.  A Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, o respetivo plano de transportes escolares.------------------------------------------ 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________


