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------------------------------------------ACTA N.º 15/2011-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia dez de Agosto de dois mil e onze.---------------------------------- 
---- No dia dez de Agosto de dois mil e onze, 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 e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.------------------------------------------------ 
---- Foram registadas as faltas justificadas dos membros António José Martins Coutinho e 
Celestino Ferreira da Costa Martins.------------------------------------------------------------------ 
---- 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----------------------------------------- 
- Pedido de Bases Digitais para Trabalho Académico------------------------------------------- 
- Associação Humanitária Acções Unidas – Apoio---------------------------------------------- 
- Comissão de Melhoramentos da Capela de Santa Eufémia – Apoio------------------------ 
- 4ª Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim – Apoio----------------------- 
- Mini Paper na Festa das Eiras – Apoio---------------------------------------------------------- 
- Viagem Convívio/Sénior-2011------------------------------------------------------------------- 
- Proposta de valores para subsídios económicos destinados a alunos carenciados do 1º 

CEB - Ano 2011-2012----------------------------------------------------------------------------- 
- Programa de Expansão da Rede do Pré-Escolar - Componentes de Apoio à Família----- 
- Programa de Expansão da Rede do Pré-Escolar - Renovação de Acordo de Cooperação 

- Componente de Refeição------------------------------------------------------------------------ 
- ESSV - Arranjos Exteriores----------------------------------------------------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Auto de Medição-------------------------------------------------------------------------------- 
2) Requalificação da Rua do Casal – Empreitada – Minuta do Contrato------------------- 
3) Requalificação da Rua da Igreja e respectivo Espaço Adjacente e Jardim Municipal 

– Empreitada – Minuta do Contrato----------------------------------------------------------- 
4) Fornecimento de Equipamento Urbano – Reabertura de Procedimento----------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 5 de Agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 500.392,80€ (quinhentos mil, trezentos e noventa e dois euros e 
oitenta cêntimos) e Operações não Orçamentais = 434.385,49€ (quatrocentos trinta e 
quatro mil, trezentos e oitenta e cinco euros e quarenta e nove cêntimos).---------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
CPCJ - Agradecimento :  - A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens veio agradecer 
a colaboração prestada no âmbito da actividade “Dia Livre na Linha – Linha dos 
Moinhos”.  A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Pedido de Bases Digitais para Trabalho Académico:  - Através do ofício datado de 14 de 
Junho, do Instituto Superior de Agronomia (Secção Autónoma de Arquitectura Paisagista), 
foi solicitada uma cópia base digital da região de Sever do Vouga, para ser utilizada pela 
aluna Vera Alexandra Neves Matos num trabalho académico de Mestrado.  Analisado o 
pedido, o órgão executivo autorizou, por unanimidade, a cedência da base digital, na 
condição de ser oferecido um ou dois exemplares da tese para publicação na Biblioteca 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Associação Humanitária Acções Unidas – Apoio:  - A Associação Humanitária Acções 
Unidas veio pedir a atribuição de um subsídio para a compra de uma cadeira de rodas 
pediátrica.  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer 
subsídio.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comissão de Melhoramentos da Capela de Santa Eufémia – Apoio:  - Seguidamente, foi 
analisado o pedido apresentado pela Comissão de Melhoramentos da Capela de Santa 
Eufémia, que pretende apoio financeiro por parte do Município.  Analisado o pedido, o 
mesmo foi indeferido, por unanimidade, de acordo com a informação elaborada pelo 
Director de Departamento e considerada aqui como transcrita.----------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
4ª Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim – Apoio:  - Foi analisado o 
ofício da Junta de Freguesia de Cedrim a solicitar apoio do Município para a realização da 
4ª Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim.  O órgão executivo aprovou o 
apoio solicitado de acordo com o seguinte:---------------------------------------------------------- 
- Disponibilização de autocarro para transporte da Tuna Javardémica no dia 16 de 

Setembro e do Rancho Folclórico de Albergaria-a-Velha no dia 18 de Setembro;-------- 
- Isenção do pagamento da licença para o evento;----------------------------------------------- 
- Empréstimo de barracas e tendas para exposição de artesanato;----------------------------- 
- Autorização para o corte de estrada na Rua Albino Costa, Rua da Leira e Várzea nos 

dias do evento.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais e demais competências cometidas a este órgão executivo.------------------ 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mini Paper na Festa das Eiras – Apoio:  - De igual modo, veio a Associação Tradicional de 
Carnaval de Cedrim solicitar apoio para a realização de um passeio de viaturas Mini, 
incluído no programa da 4ª Festa das Eiras.  A Câmara aprovou, por unanimidade, o apoio 
solicitado no pedido apresentado.--------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viagem Convívio/Sénior-2011:  - À semelhança de anos anteriores, foi analisada a 
proposta elaborada pela Técnica Superior Dr.ª Graciela Figueiredo para a XIII Viagem 
Convívio Sénior prevista para o próximo dia 16 de Setembro.  A viagem terá como destino a 
Quinta do Cruzeiro, em Caminha, tendo sido acordado que as Juntas de Freguesia assegurariam 
50% dos custos inerentes com os transportes.  Foi aprovado por unanimidade, autorizar os 
encargos que o Município suportará com esta iniciativa.----------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da competência cometida ao órgão executivo, 
através da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais.---------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proposta de Valores para Subsídios Económicos Destinados a Alunos Carenciados do 1º 
CEB – Ano 2011-2012:  - Foi analisada a informação emitida pela Técnica dos Serviços 
Sociais e dada a explicação sobre os subsídios económicos atribuídos a alunos carenciados 
do 1º CEB.  Foi aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Conselho Social 
de Educação para atribuição do subsídio único no valor de 40,00€ para o escalão A e 
20,00€ para o escalão B e para a Caixa Escolar a atribuição do valor de 22,00€ para o ano 
lectivo de 2011/2012.----------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Programa de Expansão da Rede do Pré-Escolar – Componentes de Apoio à Família:  - Foi 
analisada a informação emitida pela Técnica dos Serviços Sociais referente aos valores dos 
escalões para refeições e prolongamento nos Jardins Infantis.  O órgão executivo aprovou, 
por unanimidade, os escalões e respectivas tabelas de comparticipações para o ano lectivo 
de 2011/2012. Foram, também, aprovados por unanimidade, os valores dos encargos 
trimestrais dos Jardins de Infância para a aquisição de bens e serviços destinados ao 
prolongamento do horário e fornecimento de refeições para as crianças a movimentar 
através do Fundo de Maneio já constituído.  O órgão executivo aprovou, ainda, o 
pagamento da componente refeição até trinta dias após a apresentação da factura mensal 
emitida pelas IPSS’s.------------------------------------------------------------------------------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Programa de Expansão da Rede do Pré-Escolar – Renovação de Acordo de Cooperação – 
Componente de Refeição:  - Foi aprovado, por unanimidade, proceder à renovação dos 
protocolos celebrados entre o Município e as Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do concelho de Sever do Vouga, para o asseguramento das refeições no pré-
escolar.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESSV – Arranjos Exteriores:  - No seguimento das obras levadas a efeito para a construção 
da “Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga”, foi sugerido pela Parque Escolar 
mudar o trânsito da Rua das Escolas para sentido único e proceder a arranjos exteriores na 
zona envolvente.  O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o sentido único (no 
sentido descendente) da Rua das Escolas, desde a rotunda da Sobreira até ao parque de 
estacionamento entre a piscina e o pavilhão.-------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de 
Fevereiro.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Auto de Medição: Foi presente e aprovado o seguinte auto de medição de trabalhos para 
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------- 
““ RReeddee  VViiáárriiaa  --  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””: --------------------------- 
- Auto de Medição n.º 22 de trabalhos executados no valor de 38.083,16€ (trinta e oito 

mil, oitenta e três euros e dezasseis cêntimos), acrescido do IVA.-------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Requalificação da Rua do Casal – Empreitada – Minuta do Contrato:  - Conforme 
determina o artigo 98º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, foi aprovada, por 
unanimidade, a minuta do contrato a celebrar com a sociedade PPaavviiaazzeemmééiiss  ––  
PPaavviimmeennttaaççõõeess  ddee  AAzzeemmééiiss,,  LLddaa.., referente à empreitada adjudicada na reunião do dia 27 
de Julho de 2011 denominada “EcoPolis – Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar – 
Requalificação da Rua do Casal”.--------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Requalificação da Rua da Igreja e respectivo Espaço Adjacente e Jardim Municipal – 
Empreitada – Minuta do Contrato:  - De igual modo, e de acordo com o disposto no artigo 
98º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, foi aprovada, por unanimidade, a minuta 
do contrato a celebrar com a sociedade PPaavviiaazzeemmééiiss  ––  PPaavviimmeennttaaççõõeess  ddee  AAzzeemmééiiss,,  LLddaa.., 
referente à empreitada adjudicada na reunião do dia 27 de Julho de 2011 denominada 
“EcoPolis – Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar – Requalificação da Rua do Jardim e 
Respectivo Espaço Adjacente e Jardim Municipal”.------------------------------------------------ 
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Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) Fornecimento de Equipamento Urbano – Reabertura de Procedimento:  - No seguimento 
da aprovação da abertura de um procedimento para “Fornecimento de Equipamento 
Urbano” para o projecto EcoPolis – Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar, em reunião 
de 23 de Fevereiro de 2011, foi aprovado, por unanimidade, revogar a referida deliberação, 
atendendo a que nas últimas empreitadas levadas a cabo na Rua da Torre, Rua do Jardim e 
Avenida Comendador Augusto Martins Pereira, as medições incluíram quatro ilhas de 
contentores e um contentor isolado, e não os três contentores isolados e trinta e dois 
contentores em ilhas como previa o referido procedimento.  Assim, o órgão executivo 
deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de um novo procedimento para a 
empreitada de “EcoPolis Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar – Fornecimento de 
Equipamento Urbano”, prevista no Plano Plurianual de Investimento, com a classificação 
08/07.01.10.02 (05.04.02.01), assim como o programa de procedimentos, projecto de 
execução e o caderno de encargos.  Foi, igualmente, aprovado, por unanimidade, o 
seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------- 

Efectivos:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Presidente:  Raul Alberto Conceição Duarte;---------------------------------------------- 
- Vogal:  Fernando Marques Sá Marinheiro;------------------------------------------------ 
- Vogal:  Maria Isabel Figueiredo da Silva.-------------------------------------------------- 
Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Rui Fernando Fernandes Loureiro.---------------------------------------------------------- 
Perito para apoiar o júri:--------------------------------------------------------------------------- 
Luís Figueiredo Martins;-------------------------------------------------------------------------- 

b) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – foi fixado em 50.000,00€ 
(cinquenta mil euros);------------------------------------------------------------------------------ 

c) Que o prazo de execução do contrato seja de 60 dias;----------------------------------------- 
d) Que seja exigida caução nos termos do n.º 1, do artigo 89º do CCP;------------------------ 
e) Que nos termos da alínea b), 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 – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------Período destinado ao Público------------------------------------ 
Foi registada a intervenção do senhor António Nunes, residente em Nespereira, que 
apresentou uma exposição sobre a construção confinante.  Disse o senhor presidente da 
Câmara Municipal que iria solicitar à Fiscal Municipal e jurista para irem ao local, analisar 
a situação exposta e emitir informação.-------------------------------------------------------------- 
---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 


