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------------------------------------------ACTA N.º 21/2012-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia catorze de novembro de dois mil e doze.-------------------------- 
---- No dia catorze de novembro 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----------------------------------------- 
- Proposta de Logotipo e Estacionário para a Câmara Municipal------------------------------ 
- Estrada da Portela----------------------------------------------------------------------------------- 
- Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ 
- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- 
- Ratificação de Autos de Medição e Revisão de Preços – Despacho------------------------- 
- Revisão de Preços---------------------------------------------------------------------------------- 
- LandsdSever – Pedido de Isenção de Taxa------------------------------------------------------ 
- Aquisição por via do Direito Privado – Retificação de Deliberação------------------------- 
- Metalgresso – Devolução dos Lotes 3 e 4 da Zona Industrial de Irijó----------------------- 
- Escritura de Compra e Venda de uma Parcela de Terreno na Zona Industrial de Cedrim 

– Lote 19--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Autorização Passagem----------------------------------------------------------------------------- 
- Obras em Apartamento do Bairro Social-------------------------------------------------------- 
- Atualização de Renda do Bairro Social---------------------------------------------------------- 
- ACRPV – Encontro/Convívio da Escola de Patinagem – Apoio–--------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Abertura de Procedimento – Bar e Quiosque da Central de Camionagem-------------- 
2) Prorrogações de Prazo-------------------------------------------------------------------------- 
3) Revisão de Preços–------------------------------------------------------------------------------ 
4) Auto de Medição-------------------------------------------------------------------------------- 
5) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Decisão de Não Adjudicação------------- 
6) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” –  Abertura de Procedimento---------------- 
7) Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Ílhavo – Adesão------------- 
8) Alargamento Excecional de Horário de Estabelecimento---------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 09 de novembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 824.683,36€ (oitocentos e vinte e quatro  mil, seiscentos e 
oitenta e três cêntimos) e Operações não Orçamentais = 468.931,97€ (quatrocentos e 
sessenta e oito  mil, novecentos e trinta e um euros e noventa e sete cêntimos).--------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
CODIS de Aveiro – Cessação de Funções:  - Através de carta datada de 30 de outubro, 
António Machado, Comandante Operacional Distrital de Operações de Socorro de Aveiro 
veio comunicar a sua cessação de funções.  Ao tomar conhecimento do conteúdo da carta, 
o órgão executivo quis deixar uma homenagem pública ao trabalho desenvolvido enquanto 
responsável pelo Centro Distrital de Operações de Socorro de Aveiro e agradecimento pelo 
bom relacionamento e colaboração que teve com o Município e com os Bombeiros 
Voluntários de Sever do Vouga.----------------------------------------------------------------------- 
CIRA – Atividade Intermunicipal:  - Foi dada a conhecer a atividade intermunicipal, da 
Região de Aveiro, de 6 de abril a 17 de setembro de 2012, ao órgão executivo.--------------- 



2/7 

Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
João Almeida alertou para alguns pequenos arranjos necessários na Escola do Calvário.  A 
vereadora Elisabete Henriques tomou nota dos mesmos para serem tratados.------------------  
Continuou a sua intervenção para perguntar se há alguma novidade sobre a legalização dos 
lotes do Bairro da Bela Vista.-------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara disse que está a ser tratado, tendo sido feita uma avaliação, uma 
vez que há pessoas que querem ocupar parcelas para além do lote.------------------------------ 
O Presidente da Câmara aproveitou para informar que, está a ser preparada a Agenda 
20/20, aconselhando a leitura do primeiro estudo sobre o programa e sugeriu que fossem 
dadas ideias para serem remetidas à CIRA.---------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Proposta de Logotipo e Estacionário para a Câmara Municipal:  - O órgão executivo 
assistiu à apresentação de uma proposta para alteração do logótipo e estacionário do 
Município.  Não foi tomada qualquer deliberação, tendo a decisão ficado para uma 
próxima reunião.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Estrada da Portela:  - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar 
conhecimento dos trabalhos realizados pela Sociedade Hidroeléctrica da Grela na 
beneficiação e pavimentação da estrada da Portela desde a antiga linha de caminho de 
ferro, até à central hidroeléctrica, incluindo um pequeno troço de acesso a várias 
propriedades particulares e à própria central, cuja utilização, no futuro, será de uso público, 
pelo que o caminho e respetivos acessos passarão a integrar o domínio público.-------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Auto de Medição:  - Foi presente e aprovado o seguinte auto 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 15 de trabalhos previstos no valor 35.375,03€ (trinta e cinco mil, 

trezentos e setenta e cinco euros e três cêntimos), acrescido do IVA.----------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Revisões de Preços:  - A Câmara tomou conhecimento das revisões de preços relativas às 
seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------- 
aa))    ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  JJaarrddiimm  

ee  RReessppeeccttiivvoo  EEssppaaççoo  AAddjjaacceennttee  ee  JJaarrddiimm  MMuunniicciippaall ””, conforme a nona revisão, sem 
qualquer valor dos trabalhos realizados até maio de 2012, sujeitos a revisão.-------- 

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

cc))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  AAvveenniiddaa  
CCoommeennddaaddoorr  AAuugguussttoo  MMaarrttiinnss  PPeerreeiirraa””, conforme a oitava e nona revisão, sem 
qualquer valor dos trabalhos realizados até junho de 2012, sujeitos a revisão.------------ 

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

Ratificação de Autos de Medição e Revisão de Preços – Despacho:  - Seguidamente, foram 
ratificados, por unanimidade, os seguintes autos de medição:------------------------------------ 
aa))    ““ 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 10 de trabalho contratual no valor 11.688,02€ (onze mil, 

seiscentos e oitenta e oito euros e dois cêntimos), acrescido do IVA.----------------------- 
bb))    ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  IIggrreejjaa  ee  RRuuaa  

ddaa  TToorrrree””:------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 6 de trabalho contratual no valor 10.089,94€ (dez mil, oitenta e 

nove euros e noventa e quatro cêntimos), acrescido do IVA.--------------------------------- 
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cc))    ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  AAvveenniiddaa  
CCoommeennddaaddoorr  AAuugguussttoo  MMaarrttiinnss  PPeerreeii rraa””:------------------------------------------------- -------- 

- Auto de Medição n.º 9 de trabalho contratual no valor 49.800,48€ (quarenta e nove 
mil, oitocentos euros e quarenta e oito cêntimos), acrescido do IVA;----------------------- 

- Auto de Medição n.º 10 de trabalho contratual no valor 21.229,16€ (vinte e um mil, 
duzentos e vinte e nove euros e dezasseis cêntimos), acrescido do IVA.------------------- 

dd))    ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
CCaassaall””:------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 12 de trabalho contratual no valor 7.307,36€ (sete mil, trezentos e 
sete euros e trinta e seis cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------------------- 

ee))    ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
CCoomméérrcciioo””:------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 16 de trabalhos previstos no valor 7.307,36€ (sete mil, trezentos e 
sete euros e trinta e seis cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------------------- 

ff ))    ““ RReeddee  VViiáárriiaa  --  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””:------------------------ 
- Auto de Medição n.º 30 de trabalho contratual no valor 24.749,35€ (vinte e quatro mil, 

setecentos e quarenta e nove euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.--------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Revisão de Preços:  - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a décima segunda 
revisão de preços relativa à empreitada ““ RReeddee  VViiáárriiaa  --  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  
RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””, no valor de 2.827,89€ (dois mil, oitocentos e vinte e sete euros e 
oitenta e nove cêntimos), depois de confirmados os valores pelos serviços técnicos.--------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
LandsdSever – Pedido de Isenção de Taxa:  - Foi analisado o pedido apresentado pela 
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património, relativamente à isenção da 
taxa relacionada com uma Licença de Manifestação Desportiva.  Uma vez que o pedido 
enquadra-se no n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas 
Municipais, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, autorizar a isenção do 
pagamento da licença para o passeio organização para o próximo dia 1 de dezembro de 
2012.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Aquisição por via do Direito Privado – Retificação de Deliberação:  - Em reunião de 13 de 
junho deste ano, foi tomada uma deliberação, para instrução de uma escritura de compra e 
venda que não continha a informação atualizada.  Assim, passa a referida deliberação a ler-
se da seguinte forma:------------------------------------------------------------------------------------ 
Para a realização da empreitada ““ AAmmppll iiaaççããoo  ddoo  PPaarrqquuee  UUrrbbaannoo  ddaa  VVii llaa”” foram encetadas 
várias diligências, nos termos do n.º 1 do artigo 11º do Código de Expropriações, aprovado 
através da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, no sentido de ser adquirido o prédio rústico 
inscrito na matriz sob o artigo 4314, da freguesia de Sever do Vouga, concelho de Sever do 
Vouga, com o valor tributável de 25,36€, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Sever do Vouga sob o n.º 80, e cujo proprietário é David Dias Cabral e mulher Glória da 
Conceição Cabral, da freguesia de Sever do Vouga, casados no regime da comunhão geral 
de bens, residentes na Rua da Torre, n.º 5, Sever do Vouga, contribuintes fiscais números 
110300688 e 110300696, respetivamente.  Através do acordo amigável celebrado em 13 de 
junho, concordaram as partes na cedência e aquisição pela via do direito privado.  A 
Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea f), do n.º 1, do 
artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, decidiu, por unanimidade, adquirir o 
mencionado prédio pelo valor de 18.788,00€ (dezassete mil, setecentos e oitenta e oito 
euros), conforme acordo celebrado com David Dias Cabral, residente nesta vila de Sever 
do Vouga.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
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Metalgresso – Devolução dos Lotes 3 e 4 da Zona Industrial de Irijó:  - No seguimento da 
deliberação tomada em reunião de Câmara de 24 de junho de 2004, onde foram atribuídos 
lotes da zona Industrial de Irijó aos interessados, veio agora a Metalgresso – Serralharia 
Civil, Lda. manifestar o seu interesse na devolução dos lotes n.os 3 e 4, uma vez que, 
atualmente, não tem condições para prosseguir com as obras necessárias.  Analisado o 
pedido, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, o retorno dos lotes ao Município e 
devolução do pagamento feito pela Metalgresso, Lda., sem o acréscimo de qualquer 
compensação, mediante a resolução dos dois lotes, com a seguinte descrição:----------------- 
- Terreno para construção, designado pelo Lote n.º 3, inscrito na matriz sob o artigo 

1603 e registado na Conservatória deste concelho sob o número 3581, no valor de 
4.121,48€;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Terreno para construção, designado pelo Lote n.º 4, inscrito na matriz sob o artigo 
1604 e registado na Conservatória deste concelho sob o número 3582, no valor de 
4.001,80€.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Escritura de Compra e Venda de uma Parcela de Terreno na Zona Industrial de Cedrim – 
Lote 19:  - Através de requerimento datado de 5 de novembro corrente, a firma L & L – 
Indústria Metalúrgica, Lda. veio manifestar o seu interesse na compra de vinte e um metros 
quadrados para anexação ao Lote 19 da Zona Industrial de Cedrim.  Assim, foi aprovado, 
por unanimidade, a venda de uma área com 21m2, para ser anexado ao Lote 19, de acordo 
com o seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------ 
A sociedade L & L – Indústria Metalúrgica, Lda., com sede no lugar da Lomba, São Pedro 
de Castelões, concelho de Vale de Cambra, matriculada sob o número e NIPC 503804282, 
pretende adquirir uma parcela de terreno com a área de 21 metros quadrados, pelo valor de 
210,00€ (duzentos e dez euros), a confrontar do norte, sul e nascente com zona verde 
pública e do poente com o Lote n.º 19, situada nas Valigosas, da Zona Industrial de 
Cedrim, freguesia do mesmo nome, a desanexar da parcela inicial do prédio mãe do 
domínio privado do Município, com a área de 5430 metros quadrados (que estava inscrita 
na matriz sob o artigo 775, urbano), conforme descrito na Conservatória deste concelho 
sob o número 910 da referida freguesia, a anexar ao Lote n.º 19 de que é detentora, inscrito 
sob o artigo 763, urbano, ainda como parcela de terreno para construção, já inscrita como 
edifício sob o artigo n.º 1020, urbano, da mencionada freguesia e descrito sob o n.º 929, na 
referida Conservatória.---------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Autorização Passagem:  - Através de requerimento apresentado em 6 de novembro 
corrente, o senhor Fernando Ribeiro dos Santos veio solicitar autorização para passagem 
na ecopista, zona das Ambras, próximo do lugar da Foz, com máquinas e veículos de 
transporte de madeiras.  Em face do pedido entregue e informação técnica, decidiu a 
Câmara Municipal, por unanimidade, autorizar a passagem na ecopista, desde que o 
interessado comunique previamente os dias que atravessará a via ciclável, preste a caução 
de 1.907,06€ e providencie no sentido de ser feita vistoria ao local após a realização dos 
trabalhos de remoção da madeira, para ser feito relatório e liberalização da caução 
prestada.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Obras em Apartamento do Bairro Social:  - Foi analisada uma informação social elaborada 
pelo Serviço de Ação Social do Município, relativamente à necessidade de obras na casa 
de banho de um dos apartamentos do Bairro Social da Bela Vista.  Trata-se de um 
agregado familiar de baixo rendimento, em regime de renda apoiada, com a esposa a 
receber apoio alimentar e de higiene, por parte da Santa Casa da Misericórdia de Sever do 
Vouga, devido ao facto de sofrer de esclerose múltipla.  O órgão executivo aprovou, por 
unanimidade, realizar obras de adaptação no apartamento habitado por Nelson Duarte 
Ascensio.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Atualização de Renda do Bairro Social:  - Em 29 de outubro passado, a arrendatária Maria 
Adelaide Martins Correia dirigiu-se ao Serviço Social do Município para informar que os 
seus rendimentos baixaram e a solicitar a atualização do cálculo da renda.  A Câmara 
aprovou, por unanimidade, a alteração do valor da renda para 10,83€ (dez euros e oitenta e 
três cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
ACRPV – Encontro/Convívio da Escola de Patinagem – Apoio:  - A Associação Cultural e 
Recreativa de Pessegueiro do Vouga veio solicitar o apoio por parte do Município para a 
oferta de prémios aos participantes do encontro/convívio de várias escolas de patinagem, 
no próximo dia 22 de dezembro, na sede daquela associação.  Analisado o pedido, o órgão 
executivo aprovou a atribuição de um subsídio no valor de 100,00€ (cem euros), valor 
máximo estipulado em deliberação de 23 de maio de 2012 para este tipo de apoio.----------- 
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.---------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Abertura de Procedimento – Bar e Quiosque da Central de Camionagem:  - Foi 
analisada uma proposta de abertura de um procedimento para o arrendamento do bar e 
quiosque da Central de Camionagem. Analisada a proposta, foi aprovado, por 
unanimidade, abrir um procedimento para o arrendamento do bar e quiosque da Central de 
Camionagem, conforme documentação apresentada que vai ser arquivada no respectivo 
processo. A Câmara Municipal aprovou, igualmente, o caderno de encargos, a alteração do 
preço base para 20,00€ e a constituição do júri de acordo com o seguinte:--------------------- 
-  Presidente:  Dr. António José Martins Coutinho; ---------------------------------------------- 
- Secretária:  Catarina Alexandra Alves Freitas Santos;---------------------------------------- 
- Vogal Efetivo:  Luís Figueiredo Martins;------------------------------------------------------- 
- Vogal Suplente:  Maria Manuela Bastos Pereira.---------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
2) Prorrogações de Prazo:  - Em presença dos pedidos apresentados pelas firmas 
adjudicatárias e em conformidade com as informações técnicas, aprovou a Câmara, por 
unanimidade, a concessão das seguintes prorrogações:-------------------------------------------- 
- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  IIggrreejjaa  ee  RRuuaa  

ddaa  TToorrrree””, prorrogação graciosa por um período de trinta dias;------------------------------ 
- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  AAvveenniiddaa  

CCoommeennddaaddoorr  AAuugguussttoo  MMaarrttiinnss  PPeerreeiirraa””, prorrogação graciosa por um período de trinta 
dias;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  ––  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
CCoomméérrcciioo””, prorrogação graciosa por um período de trinta dias;---------------------------- 

- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
JJaarrddiimm  ee  RReessppeeccttiivvoo  EEssppaaççoo  AAddjjaacceennttee  ee  JJaarrddiimm  MMuunniicciippaall ””, prorrogação graciosa por 
um período de trinta dias;-------------------------------------------------------------------------- 

- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  ––  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
CCaassaall””, prorrogação graciosa por um período de trinta dias.--------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
3) Revisão de Preços:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento da décima revisão de 
preços relativa à empreitada ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  ––  HHuummaanniizzaarr  ––  
RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  CCaassaall””, sem qualquer valor dos trabalhos, realizados até junho 
de 2012, sujeitos a revisão.----------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
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4) Auto de Medição:  - Foi presente e aprovado o seguinte auto 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  

CCaassaall””:------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 11 de trabalho contratual no valor 15.564,25€ (quinze mil, 

quinhentos e sessenta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido do IVA.------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
5) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Decisão de Não Adjudicação:  - De acordo 
com a proposta apresentada e fundamentos nela apresentados, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, aprovar a decisão de não adjudicação da empreitada de 
““ AArrrraannjjoo  UUrrbbaannííssttiiccoo  ddaa  EEnnttrraaddaa  ddaa  VVii llaa””, nos termos do n.º 2 do artigo 79º do CCP, 
revogar a decisão de contratar, nos termos do n.º 1 do artigo 80º do CCP e instruir os 
serviços para devolução do valor pago pelas peças do procedimento e notificação dos 
interessados que tenham adquirido as peças do procedimento.----------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
6) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” –  Abertura de Procedimento:  - Nos termos 
da informação apresentada e para efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 36º do Código dos 
Contratos Públicos, da alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho e alínea f) do n.º 1 do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar a abertura de um concurso público 
para a ““ AArrrraannjjoo  UUrrbbaannííssttiiccoo  ddaa  EEnnttrraaddaa  ddaa  VVii llaa””, assim como o projeto de execução, 
programa do concurso e o caderno de encargos.  Foi, também, aprovado, por unanimidade, 
o seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos, caso seja 

apresentada mais do que uma proposta:--------------------------------------------------------- 
Efectivos:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Presidente:  Raul Alberto Conceição Duarte;---------------------------------------------- 
- Vogal:  Fernando de Sá Marinheiro;-------------------------------------------------------- 
- Vogal:  Isabel Figueiredo da Silva.---------------------------------------------------------- 
Suplente:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Rui Fernando Fernandes Loureiro;---------------------------------------------------------- 

b) Que o preço base seja fixado em 450.000,00€ (quatrocentos e cinquenta mil euros);---- 
c) Que seja exigida uma caução nos termos do n.º 1 do artigo 89º do CCP;------------------ 
d) Que o critério de adjudicação seja o do preço mais baixo;------------------------------------ 
e) 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.----------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
7) Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Ílhavo – Adesão:  - Após a 
aprovação da celebração de um protocolo com a Associação de Municípios de Terras de 
Santa Maria, para a entrega de animais recolhidos, aquela entidade veio comunicar que os 
valores no referido protocolo estavam errados.  Tendo sido consultada outra entidade, de 
acordo com a informação analisada pelo órgão executivo, foi aprovado, por unanimidade, 
revogar a decisão tomada em reunião de 26 de outubro de 2011 e celebrar um protocolo 
com a Câmara Municipal de Ílhavo para a entrega de cães e gatos vivos no Centro de 
Recolha Oficial de Animais de Companhia de Ílhavo.--------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
8) Alargamento Excecional de Horário de Estabelecimento:  - À semelhança de anos 
anteriores, veio a firma Pereira & Pedro, Lda. pedir o alargamento excecional do horário 
Bar Bacco, para o próximo dia 31 de dezembro, até às 06:00.  Uma vez que o Regulamento 
dos Horários de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e 
de Prestação de Serviços prevê essa possibilidade para dias e épocas de festividade, foi 
aprovado, por unanimidade, a emissão de um horário excecional para a data pretendida.  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, autorizar o alargamento exececional de 
estabelecimentos idênticos para a mesma data.------------------------------------------------------ 
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 participação.---------------------------------------------------------------- 
---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 


