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------------------------------------------ACTA N.º 24/2012-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e seis de dezembro de dois mil e doze.--------------------- 
---- No dia vinte e seis de dezembro 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;  Raul 
Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete Martins Henriques, João Miguel Tavares de 
Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.---- 
---- Foi registada a falta justificada de António Coutinho.----------------------------------------- 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e quinze 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----------------------------------------- 
- Reestruturação de Serviços------------------------------------------------------------------------ 
- Agim – “Sever do Vouga – Capital do Mirtilo:  Centro de Produção, Comercialização, 

Conhecimento e Inovação” – Comparticipação------------------------------------------------ 
- Regulamento da Central de Camionagem------------------------------------------------------- 
- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- 
- Receções Provisórias------------------------------------------------------------------------------- 
- Anulação de Documentos de Receita------------------------------------------------------------ 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Licenciamento da Atividade Produtiva Local – Redução de Taxa----------------------- 
2) Auto de Medição n.º 22 - Empreitada “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar - 

Humanizar:  Requalificação da Rua do Comércio”----------------------------------------- 
3) Auto de Receção Provisória (Final) – Empreitada “EcoPolis – Sever do Vouga: 

Regenerar_Humanizar:  Requalificação da Rua do Comércio”---------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 21 de dezembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 1.000.429,95€ (um  milhão, quatrocentos e vinte e nove euros e 
noventa e cinco cêntimos) e Operações não Orçamentais = 379.006,02€ (trezentos e 
setenta e nove mil, seis euros e dois cêntimos).----------------------------------------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
DREC - Acordo de Cooperação - 2012/2013:  - A Câmara tomou conhecimento do anexo 
ao Acordo de Cooperação relativamente ao ano letivo de 2012/2013, celebrado entre o 
Município e a Direção Regional de Educação do Centro.----------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Celestino Martins aproveitou para perguntar ao presidente da Câmara 
Municipal como tinha corrido a reunião no Ministério da Justiça.  Na resposta, o presidente 
da Câmara Municipal respondeu terem tido apenas a oportunidade na apresentação e 
análise de alguns dados.  Mais referiu que, apesar da vontade de encerramento do Tribunal, 
como transparece da opinião da senhora Ministra da Justiça, considerou que o processo 
relacionado com a reorganização judicial ainda demorará algum tempo, podendo ser 
alterada a posição atual, no sentido de ser encerrado o tribunal neste concelho.--------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Reestruturação de Serviços:  - No seguimento da aprovação do número máximo de 
unidades flexíveis e o número máximo total de subunidades orgânicas, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, foi agora elaborada uma proposta de 
atribuições e competências para serem criadas.  Assim, na sequência da deliberação 
tomada na sessão do passado dia 14 de dezembro, deliberou a Câmara Municipal, por 
unanimidade, no uso da competência conferida através do artigo 7º do mencionado 
diploma, pela criação de três unidades orgânicas flexíveis e oito sub-unidades orgânicas, 
como se descreve a seguir:----------------------------------------------------------------------------- 
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a) Unidades Orgânicas Flexíveis:--------------------------------------------------------------------- 
a.1) Divisão de Obras Municipais:-------------------------------------------------------------------- 
A Divisão de Obras Municipais, exerce a sua atividade na dependência e em apoio direto 
do Presidente da Câmara ou do Vereador com competências delegadas na matéria, 
competindo-lhe promover obras públicas e assegurar serviços operacionais e de 
conservação necessários à atividade municipal.----------------------------------------------------- 
a.2) Divisão de Administração do Território:-------------------------------------------------------- 
A Divisão de Administração do Território exerce a sua atividade na dependência e em 
apoio direto do Presidente da Câmara ou do Vereador com competência delegadas na 
matéria, competindo-lhe dirigir e coordenar os atos e executar as tarefas de conceção e 
promoção dos planos de urbanização, garantindo a qualidade urbanística na área do 
Concelho pela participação ativa na elaboração e execução do Plano Diretor Municipal, 
bem como de outros instrumentos de ordenamento do território.--------------------------------- 
a.3) Divisão de Desenvolvimento Local:------------------------------------------------------------- 
A Divisão de Desenvolvimento Local, engloba o Gabinete de Desenvolvimento Local e o 
Gabinete de Ambiente e Serviços Urbanos. Encontrar-se-á sob a dependência desta 
unidade flexível o serviço da AAE – Área de Acolhimento Empresarial, na sequência da 
internalização da Vougapark.-------------------------------------------------------------------------- 
a.3.1) O Gabinete de Desenvolvimento Local exerce a sua atividade na dependência da 
Divisão de Desenvolvimento Local, competindo-lhe dirigir as atividades relacionadas com 
a educação, ação social e saúde, desporto e tempos livres, cultura e turismo, enquadradas 
no âmbito das atribuições do Município.------------------------------------------------------------- 
a.3.2) O Gabinete de Ambiente e Serviços Urbanos, exerce a sua atividade na dependência 
da Divisão de Desenvolvimento Local, competindo-lhe dirigir as atividades no âmbito do 
ambiente, conservação ambiental, da manutenção e conservação de infra-estruturas da 
responsabilidade municipal no âmbito das atribuições do município.--------------------------- 
b) Subunidades Orgânicas:----------------------------------------------------------------------------- 
b.1) Subunidade Orgânica de Recursos Humanos:-------------------------------------------------- 
A Subunidade Orgânica de Recursos Humanos exerce a sua atividade na dependência e em 
apoio direto do Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, competindo-lhe as 
funções de natureza instrumental de apoio ao departamento em matéria de formação e 
gestão de pessoal.---------------------------------------------------------------------------------------- 
b.2) Subunidade Orgânica Administrativa:---------------------------------------------------------- 
A Subunidade Orgânica Administrativa exerce a sua atividade na dependência e em apoio 
direto do Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, competindo-lhe as funções 
de natureza instrumental de apoio ao departamento em matéria da organização 
administrativa, designadamente serviço de expediente geral, arquivo e execução fiscais.---- 
b.3) Subunidade Orgânica Financeira:---------------------------------------------------------------- 
A Subunidade Orgânica Financeira exerce a sua atividade na dependência e em apoio 
direto do Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, competindo-lhe as funções 
de natureza instrumental de apoio ao departamento em matéria de gestão financeira, da 
contratação pública e do património.----------------------------------------------------------------- 
b.4) Subunidade Orgânica de Contratação Pública:------------------------------------------------ 
A Subunidade Orgânica Financeira exerce a sua atividade na dependência e em apoio 
direto do Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, competindo-lhe as funções 
de natureza instrumental de apoio ao departamento em matéria da contratação pública.------ 
b.5) Gabinete Técnico de Obras Municipais:-------------------------------------------------------- 
O Gabinete Técnico de Obras Municipais exerce a sua atividade na dependência e em 
apoio direto da Divisão de Obras Municipais, competindo-lhe as funções de natureza 
instrumental de apoio à divisão em matéria de obras e instalações municipais.---------------- 
b.6) Gabinete de Planeamento, Urbanismo e Edificação:------------------------------------------ 
O Gabinete de Planeamento, Urbanismo e Edificação exerce a sua atividade na 
dependência e em apoio direto da Divisão de Administração do Território competindo-lhe 
as funções de natureza instrumental de apoio à divisão em matéria de planeamento, 
urbanismo e edificação, informação geográfica e fiscalização municipal.---------------------- 
b.7) Gabinete de Desenvolvimento Local:----------------------------------------------------------- 
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O Gabinete de Desenvolvimento Local exerce a sua atividade na dependência e em apoio 
direto da Divisão de Desenvolvimento Local competindo-lhe as funções de natureza 
instrumental de apoio à divisão em matéria de educação, ação social e saúde, desporto e 
tempos livres, cultura, turismo e acolhimento empresarial.---------------------------------------- 
b.8) Gabinete de Ambiente e Serviços Urbanos:---------------------------------------------------- 
O Gabinete de Ambiente e Serviços Urbanos exerce a sua atividade na dependência e em 
apoio direto da Divisão de Desenvolvimento Local competindo-lhe as funções de natureza 
instrumental de apoio à divisão em matéria de ambiente, higiene e limpeza, recolha de 
resíduos sólidos, parques e jardins, cemitérios e fiscalização sanitária.-------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Agim – “Sever do Vouga – Capital do Mirtilo:  Centro de Produção, Comercialização, 
Conhecimento e Inovação” – Comparticipação:  - Através do ofício datado de 21 de 
dezembro, foi dado a conhecer à Câmara Municipal, pela Agim, o 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”.  Na próxima reunião 
será apresentada a proposta para a Câmara Municipal decidir qual o apoio a conceder à 
associação para a execução das ações propostas.--------------------------------------------------- 
Regulamento da Central de Camionagem:  - Foi analisado o Regulamento de Exploração 
da Estação Central de Camionagem de Sever do Vouga, tendo o mesmo sido aprovado por 
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Autos de Medição:  - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de 
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------- 
aa))  ““ II lluummiinnaaççããoo  ee  RRaammaaiiss  PPúúbbll iiccooss  ––  RRuuaa  ddoo  CCaassaall ””:----------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 14.500,00€ (catorze mil e 

quinhentos 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 8 de trabalho contratual no valor 44.200,00€ (quarenta e quatro 

mil e duzentos euros), acrescido do IVA;------------------------------------------------------- 
cc))  ““ PPiissttaa  CCiicclláávveell   ddaa  EEssttaaççããoo  ddee  PPaarraaddeellaa  aattéé  aaoo  LLiimmii ttee  ddoo  CCoonncceellhhoo  ((OOll iivveeii rraa  ddee  

FFrraaddeess))””:------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor 58.541,86€ (cinquenta e oito 

mil, quinhentos e quarenta e um euros e oitenta e seis cêntimos), acrescido do IVA;---- 
dd))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  ––  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  

CCoomméérrcciioo””:------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 19 de trabalhos previstos no valor 5.516,79€ (cinco mil, 

quinhentos e dezasseis euros e setenta e nove cêntimos), acrescido do IVA;-------------- 
- Auto de Medição n.º 20 de trabalhos previstos no valor 14.855,47€ (catorze mil, 

oitocentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e sete cêntimos), acrescido do IVA;---- 
- Auto de Medição n.º 21 de trabalhos previstos no valor 22.500,00€ (vinte e dois mil e 

quinhentos euros), acrescido do IVA.------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – 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))    ““ II lluummiinnaaççããoo  ee  RRaammaaiiss  PPúúbbll iiccooss  ––  RRuuaa  ddoo  CCaassaall ””, conforme a primeira revisão, sem 

qualquer valor dos trabalhos realizados até abril de 2012, sujeitos a revisão;-------------- 
bb))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr__HHuummaanniizzaarr::    RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddaa  IIggrreejjaa  

ee  RRuuaa  ddaa  TToorrrree””, conforme a oitava revisão, , no valor de 516,02€ (quinhentos e 
dezasseis euros e dois cêntimos).----------------------------------------------------------------- 

cc))  ““ PPiissttaa  CCiicclláávveell   ddaa  EEssttaaççããoo  ddee  PPaarraaddeellaa  aattéé  aaoo  LLiimmii ttee  ddoo  CCoonncceellhhoo  ((OOll iivveeii rraa  ddee  FFrraaddeess))””, 
conforme a segunda revisão, no valor de 706.38€ (setecentos e seis euros e trinta e oito  
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Votação:  A favor – 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  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  AAvveenniiddaa  

CCoommeennddaaddoorr  AAuugguussttoo  MMaarrttiinnss  PPeerreeii rraa””;------------------------------------------------- -------- 
- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  

JJaarrddiimm  ee  RReessppeeccttiivvoo  EEssppaaççoo  AAddjjaacceennttee  ee  JJaarrddiimm  MMuunniicciippaall ””;-------------------------------- 
- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  

CCaassaall””;------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
- ““ RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””.---------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Anulação de Documentos de Receita:  - Foram aprovados, por unanimidade, os 
documentos de anulação de acordo com os documentos analisadas pelo órgão executivo, 
arquivados junto dos documentos desta reunião.---------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Licenciamento da Atividade Produtiva Local – Redução de Taxa:  - Foi analisado o 
requerimento, e respetiva informação dos serviços, de Alexandrino Moreira Machado, 
relacionado com a isenção ou redução da taxa municipal referente ao licenciamento da 
actividade produtiva local.  Atendendo a que o pedido se encontra devidamente formulado 
e justificado e uma vez que se enquadra na alínea b), do n.º 2 do Regulamento e Tabela de 
Taxas e Outras Receitas Municipais, foi aprovado, por unanimidade, autorizar a redução de 
75% relativamente à taxa prevista no artigo 25º pelo registo da empresa.----------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
2) Auto de Medição n.º 22 - Empreitada “EcoPolis - Sever do Vouga: Regenerar - 
Humanizar:  Requalificação da Rua do Comércio” :  - Seguidamente, foi analisado e 
aprovado, por unanimidade, o Auto de Medição n.º 22 de trabalhos previstos, no valor de 
35.079,87€ (trinta e cinco mil, setenta e nove euros e oitenta e sete cêntimos), 
relativamente à empreitada ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  ––  HHuummaanniizzaarr  ––  
RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  CCoomméérrcciioo””.---------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
3) Auto de Receção Provisória (Final) - Empreitada “EcoPolis - Sever do Vouga: 
Regenerar - Humanizar:  Requalificação da Rua do Comércio” :  - Foi recebida 
provisoriamente e parcialmente a obra  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  
HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  CCoomméérrcciioo””, nos termos do artigo 395º, do Código 
dos Contratos Públicos, conforme os Autos n.os 2, 4, 6, e 11 a 22 da empreitada.-------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
---- 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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