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------------------------------------------ACTA N.º 13/2012-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia onze de julho de dois mil e doze.----------------------------------- 
---- No dia onze de julho 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 redação da respetiva acta, e Luís 
Figueiredo Martins, Diretor 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, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins 
e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.----------------------------------------------------------- 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas, 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----------------------------------------- 
- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- Revisões de Preço---------------------------------------------------------------------------------- 
- Receções Provisórias------------------------------------------------------------------------------- 
- Vouga Sport Clube – Arranjos na Pista do Alto do Roçário---------------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Rancho Folclórico de Silva Escura – Cedência de Sala na Escola da Remolha-------- 
2) Aquisição por via do Direito Privado--------------------------------------------------------- 
3) “Aquisição de Serviços de Segurança e Vigilância” – Abertura de Procedimento----- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 6 de julho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 565.117,00€ (quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e 
dezassete euros) e Operações não Orçamentais = 418.353,83€ (quatrocentos e dezoito mil, 
trezentos e cinquenta e três euros e oitenta e três cêntimos).-------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
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  RRuuaa  ddoo  

CCoomméérrcciioo””:------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 9 de trabalhos previstos no valor 43.312,25€ (quarenta e três mil, 

trezentos e doze euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido do IVA;------------------------ 
- Auto de Medição n.º 10 de trabalhos previstos no valor 18.367,96€ (dezoito mil, 

trezentos e sessenta e sete euros e noventa e seis cêntimos), acrescido do IVA.----------- 
bb))  ““ CCoonnssttrruuççããoo  ddee  MMuurrooss  ––  TTrraavveessssaa  ddaa  PPóóvvooaa  ddoo  MMeeiioo  ––  11ªª  FFaassee””:----------------------------- 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor 2.996,20€ (dois mil, novecentos 

e noventa e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.--------------------------------- 
cc))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  AAvveenniiddaa  

CCoommeennddaaddoorr  AAuugguussttoo  MMaarrttiinnss  PPeerreeii rraa””:------------------------------------------------- -------- 
- Auto de Medição n.º 8 de trabalho contratual no valor 4.275,80€ (quatro mil, duzentos 

e setenta e cinco euros e oitenta cêntimos), acrescido do IVA.------------------------------ 
dd))  ““ EEccooPPooll iiss  --  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  JJaarrddiimm  ee  RReessppeettiivvoo  EEssppaaççoo  

AAddjjaacceennttee  ee  JJaarrddiimm  MMuunniicciippaall ””:------------------------------------------------- ----------------- 
- Auto de Medição n.º 9 de trabalho contratual no valor 7.160,00€ (sete mil, cento e 

sessenta euros), acrescido do IVA.--------------------------------------------------------------- 
ee))  ““ EEccooPPooll iiss  --  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  --  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  RRuuaa  ddaa  IIggrreejjaa  ee  

RRuuaa  ddaa  TToorrrree””:------------------------------------------------- ------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 2.082,57€ (dois mil, oitenta e 

dois euros e cinquenta e sete cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------------- 
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ff ))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
CCaassaall””:------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 8 de trabalho contratual no valor 3.860,00€ (três mil, oitocentos e 
sessenta euros), acrescido do IVA.--------------------------------------------------------------- 

gg))  ““ RReeddee  vviiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””:------------------------ 
- Auto de Medição n.º 28 de trabalho contratual no valor 13.216,05€ (treze mil, duzentos 

e dezasseis euros e cinco cêntimos), acrescido do IVA.--------------------------------------- 
hh))  ““ IInntteemmppéérriieess  ––  RReessttaabbeelleecciimmeennttoo  ddee  IInnff rraa--eessttrruuttuurraass  ((CCoonnssttrruuççããoo  ddee  MMuurrooss))  EE..MM..  555544--11  

VVaallee  ddaa  AAnnttaa  ––  SSii llvvaa  EEssccuurraa””:------------------------------------------------- ------------------- 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor 5.102,50€ (cinco mil, cento e 

dois euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.------------------------------------------ 
ii ))  ““ 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 7 de trabalho contratual no valor 6.954,20€ (seis mil, novecentos 

e cinquenta e quatro euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Revisões de Preço:  - Foram apresentadas as revisões de preços relativas às seguintes 
obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------------------- 
- ““ CCoonnssttrruuççããoo  ddee  MMuurrooss  ––  TTrraavveessssaa  ddaa  PPóóvvooaa  ddoo  MMeeiioo  ––  11ªª  FFaassee””, conforme a segunda 

revisão, no valor de 138,63€ (cento e trinta e oito euros e sessenta e três cêntimos).----- 
- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReemmooddeellaaççããoo//RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  

ddooss  EEssppaaççooss  EExxtteerriioorreess  ddoo  BBaaiirrrroo  ddaa  BBeellaa  VViissttaa””, conforme a sexta revisão, sem 
qualquer valor dos trabalhos realizados até dezembro de 2011, sujeitos a revisão.------- 

- ““ IInntteemmppéérriieess  ––  RReessttaabbeelleecciimmeennttoo  ddee  IInnff rraa--eessttrruuttuurraass  ((CCoonnssttrruuççããoo  ddee  MMuurrooss))  EE..MM..  555544--
11  VVaallee  ddaa  AAnnttaa  ––  SSii llvvaa  EEssccuurraa””, conforme a segunda revisão, sem qualquer valor dos 
trabalhos realizados até junho de 2012, sujeitos a revisão.----------------------------------- 

- ““ RReeddee  vviiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””, conforme a 
décima primeira revisão, no valor de 551,75€ (quinhentos e cinquenta e um euros e 
setenta e cinco cêntimos).------------------------------------------------------------------------- 

- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
CCaassaall””, conforme a sétima revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até 
março de 2012, sujeitos a revisão.---------------------------------------------------------------- 

- ““ EEccooPPooll iiss  --  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  --  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  RRuuaa  ddaa  IIggrreejjaa  ee  
RRuuaa  ddaa  TToorrrree””, conforme a sétima revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados 
até fevereiro de 2012, sujeitos a revisão.-------------------------------------------------------- 

- EEccooPPooll iiss  --  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  JJaarrddiimm  ee  RReessppeettiivvoo  EEssppaaççoo  
AAddjjaacceennttee  ee  JJaarrddiimm  MMuunniicciippaall ””, conforme a oitava revisão, sem qualquer valor dos 
trabalhos realizados até abril de 2012.----------------------------------------------------------- 

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

Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Receções Provisórias:  - Foram recebidas provisoriamente, as obras indicadas em baixo, 
conforme autos elaborados e assinados pelos respectivos responsáveis, nos termos do 
artigo 395º, do Código dos Contratos Públicos:----------------------------------------------------- 
- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReemmooddeellaaççããoo//RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  

ddooss  EEssppaaççooss  EExxtteerriioorreess  ddoo  BBaaii rrrroo  ddaa  BBeellaa  VViissttaa””;--------------------------------------------- 
- ““ IInntteemmppéérriieess  ––  RReessttaabbeelleecciimmeennttoo  ddee  IInnff rraa--eessttrruuttuurraass  ((CCoonnssttrruuççããoo  ddee  MMuurrooss))  EE..MM..  555544--

11  VVaallee  ddaa  AAnnttaa  ––  SSii llvvaa  EEssccuurraa””;------------------------------------------------- ----------------- 
- ““ CCoonnssttrruuççããoo  ddee  MMuurrooss  ––  TTrraavveessssaa  ddaa  PPóóvvooaa  ddoo  MMeeiioo  ––  11ªª  FFaassee””.--------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Vouga Sport Clube – Arranjos na Pista do Alto do Roçário:  - Foi presente o pedido de 
colaboração, por parte da Vouga Sport Clube para a realização das Provas dos 
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Campeonatos Nacionais que se irão realizar nos dias 4 e 5 de agosto. Foi aprovado 
colaborar com todos os pontos enunciados do pedido à excepção dos pontos 6 e 7. ---------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Rancho Folclórico de Silva Escura – Cedência de Sala na Escola da Remolha:  - Através 
de carta datada de 29 de junho de 2012, o Rancho Folclórico de Silva Escura veio solicitar 
a ocupação gratuita de uma das salas da antiga Escola da Remolha para servir de sede e 
para o desenvolvimento das suas actividades.  Analisado o pedido, o órgão executivo 
aprovou, por unanimidade, ceder a sala do lado direito da antiga Escola da Remolha ao 
Rancho Folclórico de Silva Escura, em regime de comodato gratuito, através da celebração 
de um Contrato de Comodato, no caso da mesma não vir a ser utilizada como sala de aula 
no próximo ano letivo de 2012/2013.----------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
2) Aquisição por via do Direito Privado:  - Com vista à aquisição de uma parte dos 7/52 
pertencentes a Valentina Rosa de Almeida, como comproprietária do prédio inscrito na 
matriz predial rústica com o artigo número 45, da freguesia de Dornelas, e com o valor 
tributável de 1.969,05€ (mil, novecentos e sessenta e nove euros e cinco cêntimos), 
descrito  na Conservatória do Registo Predial de Sever do Vouga sob o número 1968, a 
confrontar do norte com Adelino Tavares de Sousa, do sul com Hilário Martins de Castro e 
Silva, do nascente e do poente com caminho, foram encetadas várias diligências nos 
termos do n.º 1, do artigo 11º do Código de Expropriações, aprovado através da Lei n.º 
168/99, de 18 de setembro.  A Câmara Municipal decidiu, por unanimidade, adquirir a 
Valentina Rosa de Almeida, casada, sob o regime da comunhão geral de bens, com Manuel 
José Henriques, ambos, com os NIF 210018950 e 210018968, respetivamente, residentes 
em França, 1/22 da parte relativa aos 7/52 que detêm como comproprietários do prédio 
acima discriminado, para a qual se dispõe esta entidade a pagar o valor de 500,00€ 
(quinhentos euros).  Esta aquisição destina-se ao reforço das captações de água para a 
freguesia de Dornelas.---------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
3) “Aquisição de Serviços de Segurança e Vigilância” – Abertura de Procedimento:  - Com 
vista à salvaguarda de alguns equipamentos e respetivos bens, foi apresentada uma 
proposta de pedido de preços para o serviço de segurança a realizar pela empresa que 
presta esse trabalho para esta entidade.  Foi transmitido ao executivo que estavam a ser 
preparadas as peças para o procedimento que terá de ser feito, devido ao facto do atual 
contrato perfazer três anos de vigência.  Assim, foi deliberado, por unanimidade, o 
seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Emitir parecer prévio à celebração do contrato de adenda desse serviço;-------------------- 
b) Efetuar a consulta à sociedade que presta atualmente esse serviço para o Município.------ 
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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