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------------------------------------------ACTA N.º 01/2012-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia onze de Janeiro de dois mil e doze.-------------------------------- 
---- No dia onze de Janeiro de dois mil e doze, 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;  Raul Alberto Conceição Duarte, Maria 
Elisabete Martins Henriques, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa 
Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.------------------------------------------------- 
---- 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 maioria, com as abstenções de Elisabete 
Henriques e João Almeida.----------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
- “EcoPolis – Sever do Vouga:  Regenerar – Humanizar:  Requalificação da Rua do 

Comércio” – Relatório Final---------------------------------------------------------------------- 
- Aquisição Amigável de Terreno------------------------------------------------------------------ 
- Aquisição Amigável de Terreno – Alteração de Deliberação-------------------------------- 
- Transdev – Protocolo de Transportes Escolares------------------------------------------------ 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) “EcoPolis - Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar:  Reabilitação e Adaptação da 
Casa do Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária – Arranjos 
Exteriores” – Anulação de Concurso---------------------------------------------------------- 

2) Constituição de Fundo de Maneio------------------------------------------------------------- 
3) Pedido de Ocupação da Via Pública---------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 6 de Janeiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 420.295,77€ (quatrocentos e vinte mil, duzentos e noventa e 
cinco euros e setenta e sete cêntimos) e Operações não Orçamentais = 404.389,76€ 
(quatrocentos e quatro mil, trezentos e oitenta e nove euros e setenta e seis cêntimos).------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Justificação de Falta – Vereador:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento da 
justificação de falta do vereador João Almeida referente à reunião do passado dia 28 de 
Dezembro de 2011, apresentada por escrito.--------------------------------------------------------- 
Actualização das Taxas para 2012:  - A Câmara tomou conhecimento da actualização das 
taxas previstas no Regulamento Municipal de Urbanizações, Edificação, Taxas e 
Compensações em 3,57%, nos termos do n.º 1, do artigo 10º do referido Regulamento.----- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Neste período de antes da Ordem do dia, o presidente da Câmara Municipal aproveitou 
para prestar alguns esclarecimentos, designadamente sobre os seguintes assuntos:------------ 
1) Iluminação Pública – Acerca desta matéria, informou a Câmara Municipal que, devido 
ao aumento na taxa do IVA, constatou-se no último trimestre debitado ao Município, um 
aumento superior a 16.000,00€ (dezasseis mil euros).  Apesar de estarem a ser estudadas 
várias formas na redução do consumo de energia eléctrica, designadamente na iluminação 
pública, o executivo já ponderou limitar o funcionamento de parte das lâmpadas, podendo 
ser feito esse trabalho através da alternância de lâmpadas ligadas.------------------------------- 
2) Endividamento – Aproveitou para transmitir que, apesar do Município ter concluído o 
ano de 2011 com dívidas a terceiros com prazos inferiores a noventa dias, poderão ter de 
tomar medidas adicionais no sentido de dar cumprimento às normas que estão plasmadas 
na lei que aprovou o Orçamento de Estado de 2012.  Tais medidas poderão ser tomadas na 
execução das empreitadas em curso, designadamente na Regeneração Urbana, através da 
prorrogação dos prazos das respectivas empreitadas. Antes, tudo indicava que teriam de 
estar concluídas até ao próximo dia 27 de Maio.  Contudo, foi aprovado no programa que 
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as mesmas teriam de estar concluídas física e financeiramente antes do prazo indicado nos 
contratos de financiamento que foram outorgados.------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
“EcoPolis – Sever do Vouga:  Regenerar – Humanizar:  Requalificação da Rua do 
Comércio” – Relatório Final:  - Na sequência da apreciação efectuada às propostas 
apresentadas por cinco concorrentes para a empreitada ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    
RReeggeenneerraarr  ––  HHuummaanniizzaarr::    RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  CCoomméérrcciioo””, o júri elaborou um 
Relatório Final, onde é proposto adjudicar a empreitada ao consórcio formado pelas 
empresas AASSOO  ––  CCoonnssttrruuççõõeess,,  LLddaa.. e  PPaavviiaazzeemmééiiss  ––  PPaavviimmeennttaaççõõeess  ddee  AAzzeemmééiiss,,  LLddaa.., 
pelo valor de 587.990,44€ (quinhentos e oitenta e sete mil, novecentos e noventa euros e 
quarenta e quatro cêntimos).  A Câmara aprovou, por unanimidade, proceder à adjudicação 
da empreitada ao referida consórcio.------------------------------------------------------------------ 
O vereador Raul Duarte não participou na apreciação e votação deste ponto, tendo-se 
ausentado da sala, por fazer parte do júri.------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
Aquisição Amigável de Terreno:  - Foi presente e analisado o seguinte auto de 
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 
efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação 
dos encargos que dele constam, para realização da seguinte empreitada:----------------------- 
a) “AAllaarrggaammeennttoo  ddaa  CCoonnff lluuêênncciiaa  ddaa  RRuuaa  ddaa  MMaanngguuii ttaa//MMoonnsseennhhoorr  AAmmííllccaarr  AAmmaarraall”:-------- 
- de Ercília Macedo Lima Martins, com o número fiscal 164076166, residente no lugar 

de Cruz do Peso, da freguesia de Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela 
de terreno com 20m2, localizada na Rua da Manguita, da freguesia de Sever do 
Vouga.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Aquisição Amigável de Terreno – Alteração de Deliberação:  - Em reunião do dia 10 de 
Março de 2010, foi aprovada uma aquisição por via do direito privado com a falta de 
alguma informação quanto ao número do registo.  Foi aprovado, por unanimidade, 
proceder à correcção da identificação e alteração da deliberação que passa a ter a seguinte 
redacção:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) “CCoonnssttrruuççããoo  ddee  uumm  CCeennttrroo  EEssccoollaarr  eemm  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess”:------------------------------------ 
- Para efeitos da realização da escritura de compra e venda do prédio inscrito sob o 

artigo 9043, rústico, da freguesia de Couto de Esteves, a realizar no regime da Casa 
Pronta, pelo valor de 650,00€ (seiscentos e cinquenta euros), descrito na Conservatória 
do Registo Predial sob o número 3468, para a construção de um Centro Escolar em 
Couto de Esteves, a Adão Tavares da Costa e mulher Maria de Lurdes Soares 
Henriques, casados na comunhão geral de bens e residentes no lugar de Couto de 
Cima, da freguesia de Couto de Esteves, concelho de Sever do Vouga.  A Câmara 
Municipal aprovou, por unanimidade, a respectiva aquisição.------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Transdev – Protocolo de Transportes Escolares:  - No seguimento da aprovação do novo 
Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2011/2012, em reunião de 23 de 
Novembro de 2011, foi agora analisada a proposta da Transdev para realizar o transporte 
de alunos, anteriormente realizado através de táxis, em viaturas ligeiras da sociedade.  
Analisada a proposta e constatando que o serviço é mais vantajoso para o Município, o 
órgão executivo aprovou, por unanimidade, o aditamento deste serviço para integração no 
protocolo aprovado em 23 de Fevereiro de 2011, produzindo efeitos desde o início deste 
ano lectivo de 2011/2012  Mais foi deliberado emitir parecer favorável relativamente à 
renovação do protocolo de Transportes Escolares datado de 1 de Outubro de 2010 de 
acordo com o disposto no artigo 26º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro.--------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
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1) “EcoPolis - Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar:  Reabilitação e Adaptação da Casa 
do Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária – Arranjos Exteriores” – 
Anulação de Concurso:  - Foi presente e analisada uma informação dos Serviços Técnicos 
das Obras Públicas, a informar que, de acordo com informações transmitidas em reunião 
com a CCRD, não há enquadramento nem financiamento total para a empreitada de 
“EcoPolis - Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar:  Reabilitação e Adaptação da Casa do 
Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária – Arranjos Exteriores”.  Assim 
sendo, foi aprovado, por unanimidade, anular a abertura do concurso público urgente, 
conforme decisão tomada na reunião de 23 de Novembro de 2011, para a empreitada acima 
referenciada,.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
2) Constituição de Fundo de Maneio:  - 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, e à 
semelhança de anos anteriores, foi aprovado, por unanimidade, manter constituídos os 
fundos de maneio para o ano económico de 2012, 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€ 
Foi aprovado, também, por unanimidade, o Regulamento Interno respeitante aos fundos de 
maneio.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
3) Pedido de Ocupação da Via Pública:  - Através da mensagem de correio electrónico 
datada de 13 de Dezembro de 2011, a Acústica Médica (Hidden Hearing, Portugal) veio 
solicitar a autorização por parte da Câmara Municipal para a ocupação da via pública, no 
próximo dia 18 de Janeiro de 2012, para a realização de uma campanha de rastreio 
auditivo.  Em anos anteriores, foi autorizada a ocupação no parque de estacionamento na 
Rua do Jardim, que actualmente se encontra em obras.  Analisado o pedido e discutidos os 
possíveis locais para a colocação da unidade móvel de rastreio (6,90m de comprimento e 
2,04m de largura), a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação 
de três lugares de estacionamento em frente ao edifício do Tribunal da Comarca do Baixo 
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 8º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, 
de 24 de Março.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
------------------------------------Período destinado ao Público------------------------------------ 
Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 
---- 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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