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------------------------------------------ACTA N.º 07/2012-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia onze de Abril de dois mil e doze.------------------------------ 
---- No dia onze de Abril 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 da 
funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, para redacção da respectiva acta, e de Luís 
Figueiredo Martins, Director de Departamento Administrativo e Financeiro que prestou 
apoio no esclarecimento de alguns pontos.----------------------------------------------------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente; António 
José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete 
Martins Henriques e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores. ----------------------------------- 
---- Foram registadas as faltas dos vereadores João Almeida e Celestino Ferreira.------------ 
---- 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 a abstenção do vereador Raul 
Duarte, por não ter estado presente naquela reunião.----------------------------------------------- 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
- Património------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Prestação de Contas 2011-------------------------------------------------------------------------- 
- FLI – Parecer---------------------------------------------------------------------------------------- 
- “Escola Velha do Couto de Baixo” – Recepção Definitiva----------------------------------- 
- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Auto de Medição-------------------------------------------------------------------------------- 
2) Revisão de Preços------------------------------------------------------------------------------- 
3) CLDS – Relatório de Execução Física e Financeira---------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 05 de Abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 503.598,72€ (quinhentos e três mil, quinhentos e noventa e oito 
euros e setenta e dois cêntimos) e Operações não Orçamentais = 437.241,24€ 
(quatrocentos e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e um euros e vinte e quatro 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Abap – Relatório e Contas 2011:  - A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas 
ao ano de 2011 da Associação Beira Atlântico Parque.-------------------------------------------- 
Ersuc – Relatório e Contas 2011:  - Foi dado conhecimento à Câmara do Relatório e 
Contas de 2011 da Ersuc – Resíduos Sólidos do Centro, S.A.------------------------------------ 
Vereador – Justificação de Falta:  - A Câmara tomou conhecimento da justificação de falta, 
de hoje, do vereador Celestino Ferreira e considerou como justificada a falta.----------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não houve qualquer intervenção.--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Património: - Para cumprimento do previsto na alínea e), do n.º 2, do art.º 64.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
foram apreciados os documentos do inventário dos bens do Município.------------------------ 
Este documento foi aprovado por unanimidade, para ser submetido à apreciação do órgão 
deliberativo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Acácio Barbosa 
e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Prestação de Contas 2011:  - Com vista ao cumprimento de todas as disposições legais 
sobre apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas do exercício 
económico de 2011, para serem enviados ao Tribunal de Contas, foram elaboradas as 
demonstrações financeiras – Balanço, Demonstração de Resultados e Relatório de Gestão, 
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bem como, toda a documentação necessária para a sua apreciação.  De uma forma simples 
e sucinta, esses documentos evidenciam os seguintes valores:------------------------------------ 
- Imobilizado Líquido.................................................................................58.115.101,85€ 
- Existências.......................................................................................................77.107,82€ 
- Dívidas de Terceiros...................................................................................1.433.755,86€ 
- Títulos Negociáveis..............................................................................................495,00€ 
- Disponibilidades............................................................................................786.925,02€ 
- Acréscimos e Diferimentos............................................................................210.211,62€ 
- Total do Activo Líquido...........................................................................60.623.597,17€ 
- Património................................................................................................21.783.209,23€ 
- Reservas Legais.............................................................................................835.498,08€ 
- Resultados Transitados.............................................................................17.028.982,85€ 
- Resultado Líquido do Exercício.................................................................1.684.886,34€ 
- Dívidas a Terceiros: ------------------------------------------------------------------------------- 

- de médio e longo prazo (empréstimos)................................................3.213.891,55€ 
- de médio e longo prazo (fornecedores)....................................................68.842,98€ 
- de curto prazo.......................................................................................1.792.424,06€ 

- Acréscimo de Custos.....................................................................................401.874,49€ 
- Proveitos Diferidos...................................................................................14.215.862,08€ 
- Total dos Fundos Próprios e Passivo........................................................60.623.597,17€ 
A Demonstração de Resultados evidencia os seguintes valores:---------------------------------- 
- Total de Proveitos.......................................................................................9.029.197,84€ 
- Total de Custos...........................................................................................7.344.311,50€ 
- Resultado Líquido do Exercício.................................................................1.684.886,34€ 
Como o Resultado Líquido do Exercício é positivo, vamos apresentar como proposta à 
Assembleia Municipal:--------------------------------------------------------------------------------- 
a) Levar 5% desse resultado para Reservas Legais;----------------------------------------------- 
b) Levar a parte restante para Resultados Transitados.------------------------------------------- 
Tudo isto porque o valor existente na conta Património é superior a 20% do Activo 
Líquido, estando salvaguardada a disposição referida no ponto 2.7.3.4 do POCAL, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro.-------------------------------------- 
Depois das explicações dadas pelo presidente da Câmara Municipal, sobre os documentos 
apresentados e proposta de aplicação do resultado do exercício, foram os mesmos 
submetidos à votação.----------------------------------------------------------------------------------- 
Os documentos elaborados foram aprovados, por maioria, com quatro votos a favor de 
Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte e Elisabete Henriques e uma abstenção de 
Acácio Barbosa.------------------------------------------------------------------------------------------ 
FLI – Parecer:  - De acordo com as competências da Câmara Municipal, para a emissão de 
pareceres relativos aos pedidos de financiamento através do FLI – Financiamento Local ao 
Investimento, descritas no artigo 3º do Anexo II do Protocolo assinado a 30 de Janeiro de 
2007, conclui-se que, quanto às normas e condições de acesso (artigo 2º, n.os 3 e 7 do 
artigo 5º e n.os 2, 4 e 6 do artigo 6º das Normas e Condições de Acesso), o órgão executivo 
deliberou favoravelmente quanto ao pedido de apoio do promotor Ledout – Comunicação 
em Outdoors Digitais, Lda., uma vez que o mesmo exerce uma actividade enquadrada nos 
sectores de actividade abrangidos pelo fundo, possui estabelecimento estável no concelho 
de Sever do Vouga e cumpre as condições legais necessárias ao exercício da actividade, 
nomeadamente por possuir a situação regularizada em matéria de licenciamento e, 
apresentar as condições necessárias para aceder ao FLI.------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Acácio Barbosa 
e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------- 
“Escola Velha do Couto de Baixo” – Recepção Definitiva:  - Foi recebida definitivamente 
a empreitada “Escola Velha do Couto de Baixo”, devendo-se desencadear os demais 
procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores 
cativos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Acácio Barbosa 
e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Autos de Medição:  - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de 
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------- 
aa))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  AAvveenniiddaa  

CCoommeennddaaddoorr  AAuugguussttoo  MMaarrttiinnss  PPeerreeii rraa””:------------------------------------------------- -------- 
- Auto de Medição n.º 5 de trabalhos contratuais no valor de 1.910,00€ (mil, novecentos 

e dez euros), acrescido do IVA;------------------------------------------------------------------ 
bb))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddaa  IIggrreejjaa  

ee  RRuuaa  ddaa  TToorrrree””:------------------------------------------------- ----------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos contratuais no valor de 5.389,60€ (cinco mil, 

trezentos e oitenta e nove euros e sessenta cêntimos), acrescido do IVA;------------------ 
cc))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  JJaarrddiimm  

ee  RReessppeeccttiivvoo  EEssppaaççoo  AAddjjaacceennttee  ee  JJaarrddiimm  MMuunniicciippaall ””:---------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 6 de trabalhos contratuais no valor de 4.030,00€ (quatro mil e 

trinta euros), acrescido do IVA;------------------------------------------------------------------ 
dd))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  

CCaassaall””:------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 5 de trabalhos contratuais no valor de 3.390,00€ (três mil, 

trezentos e noventa euros), acrescido do IVA;-------------------------------------------------- 
ee))  ““ CCoonnssttrruuççããoo  ddee  MMuurrooss  ––  TTrraavveessssaa  ddaa  PPóóvvooaa  ddoo  MMeeiioo  ––  11ªª  FFaassee””:----------------------------- 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos contratuais no valor de 9.599,60€ (nove mil, 

quinhentos e cinquenta e noventa e nove euros e sessenta cêntimos), acrescido do 
IVA;----------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

ff ))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReemmooddeellaaççããoo//RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddooss  
EEssppaaççooss  EExxtteerriioorreess  ddoo  BBaaiirrrroo  ddaa  BBeellaa  VViissttaa””:------------------------------------------------- - 

- Auto de Medição n.º 6 de trabalhos contratuais no valor de 42.687,63€ (quarenta e dois 
mil, seiscentos e oitenta e sete euros e sessenta e três cêntimios), acrescido do IVA;---- 

gg))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––    RReeaabbii ll ii ttaaççããoo  ee  AAddaappttaaççããoo  ddaa  
CCaassaa  ddoo  SSeerrrraallhheeiirroo  ppaarraa  IInnssttaallaaççããoo  ddee  uummaa  CCoozziinnhhaa  CCoommuunnii ttáárriiaa””:------------------------ 

- Auto de Medição n.º 8 de trabalhos contratuais no valor de 33.853,11€ (trinta e três 
mil, oitocentos e cinquenta e três euros e onze cêntimos), acrescido do IVA;------------- 

aa))  ““ IInnssttaallaaççããoo  ddooss  SSeerrvviiççooss  ––  CCoobbeerrttuurraa  ddoo  AArrmmaazzéémm  ddaa  CCââmmaarraa””:------------------------------ 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos contratuais no valor de 21.434,40€ (vinte e um mil, 

quatrocentos e trinta e quatro euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA-------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Acácio Barbosa 
e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Revisões de Preços:  - Foram apresentadas as revisões de preços relativas às seguintes 
obras, tendo o órgão executivo tomado conhecimento dos mesmos:----------------------------- 
-   ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––    RReeaabbii ll ii ttaaççããoo  ee  AAddaappttaaççããoo  ddaa  

CCaassaa  ddoo  SSeerrrraallhheeiirroo  ppaarraa  IInnssttaallaaççããoo  ddee  uummaa  CCoozziinnhhaa  CCoommuunnii ttáárriiaa””, conforme a sexta 
revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até Dezembro de 2011, sujeitos a 
revisão;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ““ IInnssttaallaaççããoo  ddooss  SSeerrvviiççooss  ––  CCoobbeerrttuurraa  ddoo  AArrmmaazzéémm  ddaa  CCââmmaarraa””, conforme a primeira 
revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até Fevereiro de 2012, sujeitos a 
revisão;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReemmooddeellaaççããoo//RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  
ddooss  EEssppaaççooss  EExxtteerriioorreess  ddoo  BBaaii rrrroo  ddaa  BBeellaa  VViissttaa””, conforme a quinta revisão, sem 
qualquer valor dos trabalhos realizados até Novembro de 2011, sujeitos a revisão;------ 

- ““ CCoonnssttrruuççããoo  ddee  MMuurrooss  ––  TTrraavveessssaa  ddaa  PPóóvvooaa  ddoo  MMeeiioo  ––  11ªª  FFaassee””, conforme a primeira 
revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até Fevereiro de 2012, sujeitos a 
revisão;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
CCaassaall””, conforme a quarta revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até 
Dezembro de 2011, sujeitos a revisão;----------------------------------------------------------- 

- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
JJaarrddiimm  ee  RReessppeeccttiivvoo  EEssppaaççoo  AAddjjaacceennttee  ee  JJaarrddiimm  MMuunniicciippaall ””, conforme a quinta 
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revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até Janeiro de 2012, sujeitos a 
revisão;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddaa  IIggrreejjaa  
ee  RRuuaa  ddaa  TToorrrree””, conforme a segunda revisão, sem qualquer valor dos trabalhos 
realizados até Novembro de 2011, sujeitos a revisão;----------------------------------------- 

- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  AAvveenniiddaa  
CCoommeennddaaddoorr  AAuugguussttoo  MMaarrttiinnss  PPeerreeii rraa””, conforme a quarta revisão, sem qualquer valor 
dos trabalhos realizados até Janeiro de 2012, sujeitos a revisão;----------------------------- 

Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Auto de Medição:  - Seguidamente, foi presente e aprovado o seguinte auto de medição 
de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:----------------------- 
aa))  ““ CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  EE..BB..  11  ddee  RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  ––  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””:-------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 25 de trabalhos contratuais no valor de 44.274,07€ (quarenta e 

quatro mil, duzentos e setenta e quatro euros e sete cêntimos), acrescido do IVA;------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Acácio Barbosa 
e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Revisão de Preços:  - Foi apresentada a revisão de preços relativa à seguinte obra, tendo 
os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----------------------------------------------- 
““ CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  EE..BB..  11  ddee  RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  ––  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””, conforme a décima revisão, 
no valor de 1.945,53€ (mil, novecentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e três 
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Acácio Barbosa 
e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------- 
3) CLDS – Relatório de Execução Física e Financeira:  - Nos termos da cláusula quinta do 
Contrato Local de Desenvolvimento Social, foi aprovado, por unanimidade, emitir um 
parecer favorável relativamente ao Relatório Final.------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Acácio Barbosa 
e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------Período Destinado ao Público------------------------------------ 
Estiveram presentes as comerciantes Maria Gabriela Silva e Alda Fernandes a colocar as 
seguintes questões sobre a requalificação da Rua do Comércio:---------------------------------- 
1) Se a quantidade de árvores previstas no projecto vão ser plantadas, por acharem 

excessiva;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Se o ecoponto irá mudar de local ou posição, uma vez que não está muito bem onde 

está actualmente;------------------------------------------------------------------------------------ 
3) Relativamente ao lugar para cargas e descargas, se vai manter-se apenas um, e se 

podem deixar a entrada da rua aberta para cargas e descargas até ao fim da 
requalificação, uma vez que a farmácia recebe três fornecedores diferentes por dia.----- 

O presidente da Câmara e o vereador Raul Duarte explicaram que, relativamente às 
árvores, com o avançar das obras irá ser visto se ficam todas ou não.  O ecoponto irá ser 
outro e estará posicionado de forma diferente.  Quanto ao lugar para cargas e descargas, irá 
manter-se apenas um lugar, mas foi sugerido falar com o empreiteiro para poderem abrir a 
estrada quando os fornecedores chegam para fazer descargas.------------------------------------ 
---- 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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