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------------------------------------------ACTA N.º 01/2013-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia nove de janeiro de dois mil e treze.-------------------------------- 
---- No dia nove de janeiro de dois mil e treze, 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, Director de Departamento 
Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.----------------------------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;  António 
José Martins Coutinho, Vice-Presidente;  João Miguel Tavares de Almeida, Celestino 
Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.---------------------------- 
---- Foram registadas as faltas justificadas de Raul Duarte e Elisabete Henriques.------------ 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e cinco 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----------------------------------------- 
- Constituição de Fundo de Maneio---------------------------------------------------------------- 
- Agim – Apoio Financeiro-------------------------------------------------------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) “Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da Graça e Doninhas” – 
Abertura de Procedimento---------------------------------------------------------------------- 

2) Sport Club Beira-Mar – Livro----------------------------------------------------------------- 
3) “EcoPolis – Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar – Requalificação da Rua da 

Igreja e Rua da Torre” – Prorrogação de Prazo – Ratificação----------------------------- 
4) Alteração ao Loteamento da Zona Industrial de Cedrim----------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 04 de janeiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 661.492,91€ (seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e 
noventa e dois euros e noventa e um cêntimos) e Operações não Orçamentais = 
2.184.027,23€ (dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, vinte e sete euros e vinte e três 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
VougaPark – Revisão Legal das Contas:  - A Câmara tomou conhecimento dos 
documentos de prestação de contas da Vougapark relativos ao ano de 2012.------------------- 
Atualização das Taxas para 2012:  - A Câmara tomou conhecimento da actualização das 
taxas previstas no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais em 2,9%, nos 
termos do n.º 1, do artigo 10º do referido Regulamento.------------------------------------------- 
CAE – Relatório de Atividades:  - De igual modo, a Câmara tomou conhecimento do 
Relatório de Atividades, do ano 2012, do Centro das Artes e do Espetáculo.------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
João Almeida questionou o presidente da Câmara Municipal relativamente às medidas do 
campo municipal.---------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal informou que, em princípio, o projetista não teve em 
consideração a regras quanto à dimensão exigida para determinados níveis de competição, 
sabendo-se que essas normas estão sempre a mudar.  No entanto, o relvado deteve o 
certificado FIFA 1 Estrela, podendo ser intervencionado por forma a ter as medidas 
legalmente exigidas para determinadas competições.---------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Constituição de Fundo de Maneio:  - À semelhança de anos anteriores, e tomando em 
consideração o previsto no ponto 2.9.10.1.11, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, que aprovou o POCAL, foi aprovado, por unanimidade, manter constituídos os 
fundos de maneio para o ano económico de 2013, de acordo com os seguintes valores:------ 
Presidência..................................................................................................................250,00€ 
Secretaria.....................................................................................................................100,00€ 
Centro das Artes e do Espectáculo..............................................................................150,00€ 
Jardins de Infância.......................................................................................................670,00€ 
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Foi aprovado, também, por unanimidade, o Regulamento Interno respeitante aos fundos de 
maneio.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, João Almeida, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Agim – Apoio Financeiro:  - Tendo a Câmara Municipal tomado conhecimento do plano 
de ações a desenvolver e com o objetivo de consolidar a marca “Sever do Vouga – Capital 
do Mirtilo:  Centro de Produção, Comercialização, Conhecimento e Inovação” em reunião 
de 26 de dezembro de 2012, a Agim veio agora solicitar a atribuição de um subsídio, por 
parte do Município, para fazer face ao valor não comparticipado da candidatura ao 
PRODER.  Analisado o pedido e a Informação de Cabimento e Compromisso elaborada 
pelos serviços, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor 
de 6.500,00€ (seis mil e quinhentos euros) à Agim.------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, João Almeida, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) “Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da Graça e Doninhas” – Abertura 
de Procedimento:  - Nos termos da informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, 
por unanimidade, aprovar a abertura de um concurso público para a empreitada 
““ BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddaa  SSeennhhoorraa  ddaa  GGrraaççaa  ee  DDoonniinnhhaass””, inscrita no 
Plano Plurianual de Investimentos, assim como o programa de procedimentos, projecto de 
execução e o caderno de encargos.  Foi, também, aprovado, por unanimidade, o seguinte:-- 
a) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------- 

Efetivos:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Presidente:  Raul Alberto Conceição Duarte;---------------------------------------------- 
- Vogal:  Fernando Marques Sá Marinheiro;------------------------------------------------ 
- Vogal:  Maria Isabel Figueiredo da Silva.-------------------------------------------------- 
Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Rui Fernando Fernandes Loureiro.---------------------------------------------------------- 

b) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – fosse fixado em 
160.000,00€ (cento e sessenta mil euros);------------------------------------------------------- 

c) Que o prazo de execução do contrato seja de 360 dias;--------------------------------------- 
d) Que seja exigida caução nos termos do n.º 1, do artigo 89º do CCP;------------------------ 
Que nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, foi autorizada a despesa relacionada com a execução desta empreitada.---------------- 
A autorização prévia, nos termos do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, foi 
dada aquando da aprovação dos documentos previsionais para 2013 (artigo 12º do Decreto-
Lei n.º 127/2012, de 21 de junho).-------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, João Almeida, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Sport Club Beira-Mar – Livro:  - Através de carta datada de 4 de dezembro de 2012, o 
Sport Clube Beira-Mar veio indagar sobre o interesse da Câmara Municipal em adquirir 
alguns exemplares do livro “Pisa e o Beira-Mar”, que tem um custo de 15,00€ (quinze 
euros) cada.  Analisada a carta, o órgão executivo deliberou, por unanimidade, adquirir 
vinte exemplares para o espólio da Biblioteca Municipal, dos Centros Escolares e escolas 
do 1º Ciclo com biblioteca.----------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, João Almeida, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------- 
3) “EcoPolis – Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar – Requalificação da Rua da Igreja 
e Rua da Torre” – Prorrogação de Prazo – Ratificação:  - Devido a condições climatéricas 
adversas, não foi possível terminar a empreitada “EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    
RReeggeenneerraarr__HHuummaanniizzaarr::    RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddaa  IIggrreejjaa  ee  RRuuaa  ddaa  TToorrrree” até à data de 
encerramento, dia 31 de dezembro de 2012.  Para poderem ser concluídos os trabalhos, a 
empresa veio solicitar a prorrogação do prazo.  Sendo uma empreitada financiada pelo 
QREN que exigia a conclusão da obra na data prevista, foi contactada a CCDR-C que 
informou que a prorrogação do prazo não interferirá com o financiamento, uma vez que se 
trata de uma despesa baixa relativamente ao valor global do projeto.  Assim, foi ratificada, 
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por unanimidade, a prorrogação graciosa do prazo da empreitada acima indicada, por um 
período de 30 dias.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, João Almeida, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------- 
4) Alteração ao Loteamento da Zona Industrial de Cedrim:  - Foi presente uma informação 
do Gabinete Técnico de Planeamento, Administração e Urbanismo, Divisão de 
Administração do Território alertando para a necessidade de deferir utilizações 
diferenciadas, mas compatíveis com o exercício das atividades industriais, nomeadamente 
de atividades de prestação de serviços e de armazenagem, na Zona Industrial de Cedrim.  
Analisada a informação, o órgão executivo autorizou, por unanimidade, proceder com a 
nova alteração ao loteamento da Zona Industrial de Cedrim.------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, João Almeida, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------- 
A moradora da Rua Nossa Senhora de Fátima, Alda Fernandes, veio alertar para o facto de 
existirem lombas danificadas naquela rua e que existem carros que passam a altas 
velocidades.  Falou sobre o ecoponto localizado em frente ao seu estabelecimento na Rua 
do Comércio que tem as tampas de entrada muito sujas.  Alertou para o facto de existirem 
moradores daquela rua a estacionarem nos quatro lugares, durante o dia todo , quando têm 
um limite máximo de duas horas,.  Quis, também, saber a duração das obras na mesma 
rua.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente às lombas, o presidente da Câmara Municipal disse que irá ser reposta a 
parte que está a faltar e pediu para que os moradores avisassem a GNR quando verificam 
que os condutores circulam naquela zona acima do limite de velocidade permitido.  Quanto 
ao ecoponto na Rua do Comércio, disse que iria alertar a Ersuc para proceder à sua 
limpeza.  Sobre o estacionamento nos quatro lugares na Rua do Comércio, informou que a 
GNR deve ser chamada quando isso acontece.  Por último, informou que as obras na Rua 
do Comércio se devem ao arranjo do piso que abateu nalguns sítios e que irá ser feito o 
mais rapidamente possível.----------------------------------------------------------------------------- 
---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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