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------------------------------------------ACTA N.º 17/2011-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia catorze de Setembro de dois mil e onze.-------------------------- 
---- No dia catorze de Setembro 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, 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 maioria, com a abstenção da vereadora 
Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
- Taxa Municipal de Direitos de Passagem – 2012---------------------------------------------- 
- Derrama 2012--------------------------------------------------------------------------------------- 
- Taxas do IMI para 2012--------------------------------------------------------------------------- 
- Freguesia de Talhadas – Protocolo--------------------------------------------------------------- 
- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- 
- ESSV – Arranjos Exteriores – Alteração de Deliberação------------------------------------- 
- Escritura de Justificação Notarial – Escola do Borralhal-------------------------------------- 
- 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o Ano 2011-------------------------------------------- 
- Dia Europeu Sem Carros-------------------------------------------------------------------------- 
- Zona Industrial de Cedrim – Venda de Lote---------------------------------------------------- 
- Freguesia de Paradela – Despesas com Transportes------------------------------------------- 
- Bombeiros Voluntários – Apoio para Aquisição de Veículo--------------------------------- 
- 9ª Modificação Orçamental – 4ª Revisão Orçamental----------------------------------------- 
- Colectividades – Ratificação de Apoios--------------------------------------------------------- 
- Parque Escolar – Protocolo de Cedência de Utilização---------------------------------------- 
- Proposta de Atribuição de Subsídios Correntes a Colectividades – Aprovação----------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Relatório Final - Empreita “ECOPOLIS – Sever do Vouga:  Regenerar – 
Humanizar: Requalificação da Rua da Igreja e Rua da Torre”-------------------------- 

2) “ECOPOLIS – Sever do Vouga:  Regenerar – Humanizar:  Fornecimento de 
Equipamento Urbano” – Decisão de Adjudicação---------------------------------------- 

3)  “Centro Escolar de Couto de Esteves” – Prorrogação de Prazo-------------------------- 
4)  Associação de Bombeiros Voluntários – Apoio-------------------------------------------- 
5)  Taxas – Pedido de Isenção-------------------------------------------------------------------- 
6)  Empreitada – Anulação de Procedimento--------------------------------------------------- 
7) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de 

Frades)” – Abertura de Procedimento------------------------------------------------------- 
8) “EcoPolis Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar – Reabilitação e Adaptação da 

Casa do Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária – Arranjos 
Exteriores” – Abertura de Procedimento--------------------------------------------------- 

9)  Comissão de São Mateus – Pedido de Isenção de Taxas---------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 9 de Setembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 524.777,26€ (quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e 
setenta e sete euros e vinte e seis cêntimos) e Operações não Orçamentais = 417.792,57€ 
(quatrocentos e dezassete mil, setecentos e noventa e dois euros e cinquenta e sete 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Candidatura “Aldeias de Portugal” :  - A Câmara tomou conhecimento da decisão da 
Comissão de Avaliação das Aldeias de Portugal, referente à candidatura à “Aldeias de 
Portugal”, formulada pela Adrimag.------------------------------------------------------------------ 
Determinantes do Empreendedorismo ao Nível do Poder Político Local em Portugal:  - Foi 
dado conhecimento da proposta apresentada por Carina Cristiana Ribeiro da Silva  Aurora 
A. C. Teixeira, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, sobre 
“Determinantes do Empreendedorismo ao Nível do Poder Político em Portugal”.------------ 
Férias Solidárias 2011:  - De seguida, a Câmara Municipal tomou conhecimento do 
agradecimento apresentado pela Fundação de Edite Costa Matos, Mão Amiga, pela ajuda 
prestada no âmbito das Férias Solidárias 2011.----------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Celestino Martins solicitou a palavra para convidar todos os membros 
presentes para estarem presentes no dia da inauguração da “4ª Mostra de Cultura, 
Artesanato e Gastronomia de Cedrim”, também denominada “Festa das Eiras”, que vai 
decorrer entre 15 e 18 de Setembro, em Cedrim.---------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi dado o uso da palavra ao vereador Acácio Barbosa, que perguntou como 
estavam os processos dos caminhos da Mouta e Paradela.  Também, da beneficiação do 
caminho da Granja à Ribeirada e sobre a atribuição de subsídios.-------------------------------- 
Foi-lhe respondido, em relação à primeira questão, que foi executado o projecto do 
Caminho da Mouta, faltando realizar o mapa da quantidade de trabalhos e orçamentação.  
Quanto ao caminho da Granja à Ribeirada, foi transmitido que se encontra incluída a 
beneficiação numa empreitada adjudicada, cuja obra não pode ainda ser executada por 
faltar a formalização do acordo para a aquisição de uma parcela de terreno, destinada à 
regularização do traçado daquela via.----------------------------------------------------------------- 
Sobre a questão apresentada e relacionada com os subsídios às colectividades, foi referido 
que iria ser discutido esse assunto nesta reunião, como se encontra previsto na ordem de 
trabalhos, conforme consta da proposta elaborada e submetida à apreciação deste órgão.---- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem – 2012:  - Foi presente uma proposta, por parte 
do Presidente da Câmara, para fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem no 
valor de 0,25% para 2012, para cumprimento do que se encontra estabelecido no n.º 2, do 
artigo 123º da Lei das Comunicações Electrónicas.  A proposta foi aprovada por 
unanimidade, para ser submetida à apreciação e a aprovação por parte da Assembleia 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Derrama 2012:  - Após apreciação dos dados contidos na informação disponibilizada aos 
membros do órgão executivo e prestados os esclarecimentos necessários, decidiu a Câmara 
Municipal, por maioria, apresentar a proposta para a Assembleia Municipal fixar a taxa de 
1,5% para a cobrança da Derrama em 2012, nos termos do artigo 14º da Lei n.º 2/2007, de 
15 de Janeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.  Abstenção – João Almeida, com declaração de 
voto exarada na deliberação seguinte.---------------------------------------------------------------- 
Taxas do IMI para 2012:  - De seguida, foi analisada a proposta de Taxas do IMI para 
2012, relativamente aos prédios rústicos, prédios urbanos e prédios urbanos avaliados (nos 
termos do CIMI), as taxas de 0,8% (fixa), 0,7% e 0,4%, respectivamente.  Foi aprovada, 
por maioria, a proposta apresentada das taxas de IMI a serem cobradas em 2012, para ser 
submetida à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea f), do 
n.º 2, do artigo 53º, com a necessária adaptação, da Lei das Autarquias Locais, para efeitos 
da deliberação referida no n.º 5, do artigo 112º, do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.  Abstenção – João Almeida.----------------------- 
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O vereador João Almeida absteve-se nos últimos dois pontos da Ordem do Dia por 
constatar que irá ser feita uma nova avaliação dos prédios e verificar que os contribuintes 
estão sobrecarregados de impostos, reflectindo-se de forma negativa na economia.----------- 
Freguesia de Talhadas – Protocolo:  - Foi aprovada, por unanimidade, a celebração de um 
protocolo, entre o Município e a Junta de Freguesia de Talhadas, para arranjo do espaço 
envolvente da Capela de São Geraldo.  Ao Município caberá prestar apoio para a 
realização do referido projecto, através da adjudicação do fornecimento e assentamento de 
um coberto, ficando a Junta de Freguesia de Talhadas comprometida a realizar os restantes 
trabalhos de reabilitação da zona envolvente.------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), 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.---------------------------------------------- 
Autos de Medição: Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de 
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras: -------------------------- 
aa))  ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  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 1 de trabalhos executados no valor de 4.380,21€ (quatro mil, 

trezentos e oitenta euros e vinte e um cêntimos), acrescido do IVA;------------------------ 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos executados no valor de 21.819,32€ (vinte e um mil, 

oitocentos e dezanove euros e trinta e dois cêntimos), acrescido do IVA.------------------ 
bb))  ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa  ––  RReeggeenneerraarr,,  HHuummaanniizzaarr  ––  PPaarrqquuee  ddee  EEssttaacciioonnaammeennttoo””:- 
- Auto de Medição n.º 4 de trabalhos executados no valor de 9.414,53€ (nove mil, 

quatrocentos e catorze euros e cinquenta e três cêntimos), acrescido do IVA.------------- 
cc))  ““ SSiinnaall iizzaaççããoo  HHoorriizzoonnttaall   ((ppiinnttuurraass))  ––  RReeddee  VViiáárriiaa  ddoo  CCoonncceellhhoo  ––  11ªª  FFaassee””:------------------ 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos executados no valor de 31.252,80€ (trinta e um 

mil, duzentos e cinquenta e dois euros e oitenta cêntimos), acrescido do IVA.------------ 
dd))  ““ RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””:------------------------ 
- Auto de Medição n.º 23 de trabalhos executados no valor de 60.010,49€ (sessenta mil, 

dez euros e quarenta e nove cêntimos), acrescido do IVA.----------------------------------- 
ee))  ““ CCeennttrroo  EEssccoollaarr  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess””:------------------------------------------------- ----------- 
- Auto de Medição n.º 13 de trabalhos executados no valor de 138.311,03€ (cento e 

trinta e oito mil, trezentos e onze euros e três cêntimos), acrescido do IVA.--------------- 
ff ))  ““ CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  EEBB11  ddee  RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  ––  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””:----------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 20 de trabalhos executados no valor de 69.260,60€ (sessenta e 

nove mil, duzentos e sessenta euros e sessenta 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:  - Foram apresentadas as revisões de preços relativas às seguintes 
obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------------------- 
- ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa  ––  RReeggeenneerraarr,,  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeaabbii ll ii ttaaççããoo  ee  AAddaappttaaççããoo  

ddaa  CCaassaa  ddoo  SSeerrrraallhheeii rroo  ppaarraa  IInnssttaallaaççããoo  ddee  uummaa  CCoozziinnhhaa  CCoommuunnii ttáárriiaa””, Revisão de 
Preços n.º 1 no valor de 4.380,21€ (quatro mil, trezentos e oitenta euros e vinte e um 
cêntimos) e Revisão de Preços n.º 2 no valor de 26.199,53€ (vinte e seis mil, cento e 
noventa e nove euros e cinquenta e três cêntimos).-------------------------------------------- 

- ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa  ––  RReeggeenneerraarr,,  HHuummaanniizzaarr  ––  PPaarrqquuee  ddee  
EEssttaacciioonnaammeennttoo””, Revisão de Preços n.º 3 no valor de 57.105,98€ (cinquenta e sete 
mil, cento e cinco euros e noventa e oito cêntimos).------------------------------------------- 

- ““ SSiinnaall iizzaaççããoo  HHoorriizzoonnttaall   ((ppiinnttuurraass))  ––  RReeddee  VViiáárriiaa  ddoo  CCoonncceellhhoo  ––  11ªª  FFaassee””, Revisão de 
Preços n.º 2 no valor de 80.353,25€ (oitenta mil, trezentos e cinquenta e três euros e 
vinte e cinco cêntimos).---------------------------------------------------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprová-los para pagamento logo que as disponibilidades 
financeiras o permitam.--------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
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ESSV – Arranjos Exteriores – Alteração de Deliberação:  - Tendo-se constatado uma 
divergência na designação da Rua do Sobreiral, por antes se denominar Rua das Escolas, 
foi aprovado, por unanimidade, alterar a deliberação de 10 de Agosto de 2011, passando a 
ter a seguinte redacção:--------------------------------------------------------------------------------- 
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 
do Sobreiral 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 do Sobreiral, desde a rotunda da Sobreira até ao parque de estacionamento entre a 
piscina e o pavilhão.------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Escritura de Justificação Notarial – Escola do Borralhal:  - Tendo-se verificado que, após o 
levantamento topográfico efectuado à Escola do Borralhal, a área total não é de 147m2, 
mas de 156m2, e que a área coberta não é de 47m2, mas sim de 58m2, por mero lapso 
aquando da inscrição da Escola na matriz predial, por ter sido a medição efectuada por fita 
métrica e a actual por aparelho topográfico, importa rectificar a deliberação de 28 de Abril 
de 2005, para se proceder à escritura de rectificação da justificação realizada em 16 de 
Junho de 2011, no Cartório Notarial de Alexandra Manuela Lemos do Vale Lopes, nos 
seguintes termos:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Identificação do bem imóvel:  edifício composto por dois pavimentos, situado no lugar de 
Borralhal, freguesia de Rocas do Vouga, concelho de Sever do Vouga, sendo o rés-do-chão 
destinado a Escola do Primeiro Ciclo de Ensino Básico e primeiro andar, composto por 
uma sala de aulas, um salão, alpendre e sanitários, com a superfície coberta de cinquenta e 
oito metros quadrados, a superfície descoberta de noventa e oito metros quadrados, 
totalizando a área de cento e cinquenta e seis metros quadrados.  Confronta do norte com 
José Augusto Tavares Marques, do sul com estrada municipal, do nascente com Silvana 
Augusta Henriques Miranda e do poente com herdeiros de José Batista André. Encontra-se 
inscrito na matriz predial urbana de Rocas do Vouga, sob o artigo mil, quatrocentos e 
quinze. A sua construção remonta ao ano de mil, novecentos e setenta e nove e foi doado 
como rústico pela Junta de Freguesia de Rocas do Vouga em data anterior a mil, 
novecentos e setenta e nove, desconhecendo-se o artigo matricial. O valor patrimonial 
atribuído ao imóvel é de quinze mil, quatrocentos e seis euros e oitenta e sete cêntimos. O 
membro da Câmara Municipal designado para representar o Município de Sever do Vouga 
no acto da escritura de justificação notarial é o Sr. Dr. Manuel da Silva Soares, na sua 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal.----------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
2ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o Ano 2011:  - A Câmara aprovou, por maioria, a 
alteração ao Mapa de Pessoal, designadamente quanto à inscrição de lugares para o 
recrutamento de trabalhadores em regime de trabalho por tempo indeterminado, por se 
verificar que são necessários para o adequado funcionamento dos serviços da autarquia.  
Mais foi decidido submeter o documento à Assembleia Municipal para apreciação e 
aprovação, nos termos do n.º 3, do artigo 5º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins e Manuel Soares.  Abstenção – Acácio Barbosa.----------------------------- 
Dia Europeu Sem Carros:  - A Câmara aprovou, por unanimidade, o encerramento ao 
trânsito, na Rua do Comércio, no próximo dia 22 de Setembro, durante o período das 09:00 
às 17:00 no âmbito da iniciativa “Mobilidade Alternativa”.--------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Zona Industrial de Cedrim – Venda de Lote:  - Através do requerimento datado de 9 de 
Setembro de 2011, a empresa Flexibilidades e Construções, Unipessoal, Lda. veio 
manifestar o seu interesse na compra do lote n.º 11 da Zona Industrial de Cedrim para a 
instalação de uma actividade de reconstituição de veículos pesados.  Analisado o pedido, o 
órgão executivo aprovou, por unanimidade, a venda do referido lote à empresa 
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Flexibilidades e Construções, Unipessoal, Lda., identificada pelo número de pessoa 
colectiva 508906717, com sede no lugar das Presas, freguesia de Silva Escura, inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de Cedrim, sob o artigo 755, designado pelo n.º 11, 
composto de terreno para construção, a confrontar do norte com o lote n.º 10, do sul com o 
lote n.º 12, do nascente com o arruamento e do poente com zona verde, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Sever do Vouga, sob o n.º 921, pelo valor de 
15.120,00€ (quinze mil, cento e vinte euros).-------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Freguesia de Paradela – Despesas com Transportes:  - Seguidamente, foi analisado o 
pedido da Junta de Freguesia de Paradela, sobre a atribuição de um subsídio por parte do 
Município para as despesas com os transportes escolares durante o ano lectivo de 
2010/2011 que totalizam no valor de 4.300,00€ (quatro mil e trezentos euros).  Foi 
deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio correspondente a 50% do valor total, ou 
seja, 2.150,00€ (dois mil, cento e cinquenta euros).------------------------------------------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), 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.---------------------------------------------- 
Bombeiros Voluntários – Apoio para Aquisição de Veículo:  - Este assunto foi retirado da 
Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------------------------------- 
9ª Modificação Orçamental – 4ª Revisão Orçamental:  - No uso da competência dada 
através da alínea a), do ponto 8.3.1.3, e alínea b), do ponto 3.3, ambas do POCAL, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, nova redacção dada através do 
Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril, foi elaborada e apresentada a 4ª Revisão 
Orçamental, correspondente à 9ª Modificação, com um reforço do orçamento no valor de 
250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil euros).  A Câmara aprovou, por unanimidade, esta 
revisão orçamental.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Colectividades – Ratificação de Apoios:  - Foi ratificado, por unanimidade, o apoio 
concedido ao Rancho Folclórico de Rocas do Vouga, através da oferta de três sacos com 
edições e uma peça simples de artesanato, aquando do XXIX Festival de Folclore, que teve 
lugar no dia 14 de Agosto.------------------------------------------------------------------------------ 
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.---------------------------------------------- 
Parque Escolar – Protocolo de Cedência de Utilização:  - De seguida, foi aprovado, por 
unanimidade, o protocolo de cedência de utilização entre o Município e a Parque Escolar, 
E.P.E., que define os termos da utilização e gozo das instalações do pavilhão 
gimnodesportivo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Para efeitos do previsto na alínea i), do n.º 2, do artigo 53º da Lei das Autarquias Locais, 
mais foi decidido submeter este documento à Assembleia Municipal para efeitos da 
necessária autorização de oneração daquele imóvel da autarquia.-------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Proposta de Atribuição de Subsídios Correntes a Colectividades – Aprovação:  - Na 
sequência da primeira proposta apresentada, depois de analisados os Planos de Actividades 
das associações e constatado o interesse municipal das actividades a desenvolver e no uso 
da competência conferida através da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das Autarquias 
Locais, deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, apoiar as colectividades do 
concelho ou que desenvolvem actividades no  município de interesse municipal mediante a 
atribuição de subsídio para os seguintes fins:-------------------------------------------------------- 
a) Ranchos e Bandas:----------------------------------------------------------------------------------- 
- Associação de Folclore, Danças e Cantares de Silva Escura.............................3.600,00€ 
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- Rancho Folclórico de Rocas..............................................................................1.800,00€ 
- Banda União Musical Pessegueirense………………………………………...7.875,00€ 
- Filarmónica Severense………………………………………………………...7.875,00€ 
- Rancho Folclórico de Sever do Vouga..............................................................1.800,00€ 
b) Desportivos:------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Associação Desportiva Severense.....................................................................6.750,00€ 
- Associação Desportiva e Cultural de Lourizela……………………………….3.150,00€ 
- Vouga Sport Clube……………………………………………………………1.350,00€ 
- JAP – Juventude Académica Pessegueirense………………………………..18.000,00€ 
- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga………………….6.750,00€ 
- Sever Fintas – Mini Foot...................................................................................2.250,00€ 
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas...............................................................8.550,00€ 
c) Sociais:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- APCDI……………………………………………………………………….10.000,00€ 
- Centro Social Maria da Glória de Almeida Pinho…………………………...10.000,00€ 
- Santa Casa da Misericórdia………………………………………………….10.000,00€ 
- Fundação Bernardo Barbosa de Quadros……………………………………10.000,00€ 
d) Protecção Civil e Defesa do Meio Ambiente:---------------------------------------------------- 
- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga………...………21.000,00€ 
e) Educação, para actividades extracurriculares:---------------------------------------------------- 
- APESE – Associação de Pais e Encarregados de Educação de Silva Escura…...600,00€ 
- APEEEBS de Sever do Vouga...........................................................………...1.500,00€ 
- Assoc. de Pais e/ou Enc. de Educ. do Núcleo Escolar da Freg. de Pessegueiro..600,00€ 
- APENESEV..........................................................................................................600,00€ 
- Associação de Pais da Freguesia de Cedrim…………………………………….475,00€ 
Mais foi deliberado aprovar os Contratos de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com 
as associações desportivas, mencionadas na alínea b) desta deliberação.------------------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º d 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) Relatório Final - Empreita “ECOPOLIS – Sever do Vouga:  Regenerar – Humanizar: 
Requalificação da Rua da Igreja e Rua da Torre” :  - Na sequência da apreciação efectuada 
às propostas apresentadas por cinco concorrentes para a empreitada ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  
ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  ––  HHuummaanniizzaarr::  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddaa  IIggrreejjaa  ee  RRuuaa  ddaa  TToorrrree””, o 
júri elaborou um Relatório Final, onde é proposto adjudicar a empreitada à firma 
PPaavviiaazzeemmééiiss  ––  PPaavviimmeennttaaççõõeess  ddee  AAzzeemmééiiss,,  LLddaa.., pelo valor de 134.897,89€ (cento e trinta 
e quatro mil, oitocentos e noventa e sete euros e oitenta e nove cêntimos).  A Câmara 
aprovou, por unanimidade, proceder à adjudicação da empreitada à referida empresa.------- 
O vereador Raul Duarte não participou na apreciação e votação deste ponto, tendo-se 
ausentado da sala, por fazer parte do júri.------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
2) “ECOPOLIS – Sever do Vouga:  Regenerar – Humanizar:  Fornecimento de 
Equipamento Urbano” – Decisão de Adjudicação:  - Na sequência da abertura do 
procedimento para a ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  ––  HHuummaanniizzaarr::    
FFoorrnneecciimmeennttoo  ddee  EEqquuiippaammeennttoo  UUrrbbaannoo””, de acordo com a deliberação de 10 de Agosto de 
2011, foram apreciadas as propostas apresentadas e elaborado o documento da Decisão de 
Adjudicação.  Analisado o documento, foi aprovado, por unanimidade, adjudicar a referida 
empreitada à firma PPaavviiaazzeemmééiiss  ––  PPaavviimmeennttaaççõõeess  ddee  AAzzeemmééiiss,,  LLddaa.., pelo valor de 
49.900,00€ (quarenta e nove mil e novecentos euros).--------------------------------------------- 
O vereador Raul Duarte não participou na apreciação e votação deste ponto, tendo-se 
ausentado da sala, por fazer parte do júri.------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
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3) “Centro Escolar de Couto de Esteves” – Prorrogação de Prazo:  - Em presença do 
pedido apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade com a informação técnica, 
aprovou a Câmara, por maioria, a concessão da prorrogação graciosa da obra em curso por 
um período de 90 dias.---------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio 
Barbosa e Manuel Soares;  Contra – João Almeida, por considerar que o pedido do 
empreiteiro não está devidamente fundamentado.-------------------------------------------------- 
4) Associação de Bombeiros Voluntários – Apoio:  - Na sequência da deliberação de 22 de 
Setembro de 2010, foi aprovado, por unanimidade, assegurar a parte não comparticipada 
da candidatura apresentada, pela Associação de Bombeiros Voluntários de Sever do 
Vouga, que foi aprovada, para  o “POVT-03-0335-FCOES-000196 – Ampliação do Parque 
de Viaturas de Combate a Incêndios e Requalificação das Instalações Sanitárias dos 
Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga”, no valor de 76.525,41€ (setenta e seis mil, 
quinhentos e vinte e cinco euros e quarenta e um cêntimos), através da elaboração de um 
protocolo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), 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.---------------------------------------------- 
5) Taxas – Pedido de Isenção:  - Em 12 de Setembro de 2011, a firma Eduardo Coutinho, 
Lda., apresentou um pedido para a redução ou isenção total das taxas devidas pela emissão 
de um alvará de obras.  Os serviços analisaram o pedido e emitiram a Informação n.º 
25/DAF/2011, onde se verifica que este pedido não se enquadrava no n.º 4, do artigo 18º 
do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação, Cedências e Compensações, uma 
vez que não se tratava de uma obra destinada a instalações industriais, mas sim de 
armazenamento de matérias primas.  Assim sendo, o órgão executivo deliberou, por 
unanimidade, não autorizar a redução ou isenção da referida taxa, por não se poder 
enquadrar nas situações previstas no regulamento em vigor.-------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
6) Empreitada – Anulação de Procedimento:  - Em reunião de 9 de Novembro de 2010, foi 
deliberado abrir um concurso público urgente para a empreitada “Pista Ciclável da Estação 
de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)” .  Devido à grande demora na 
apreciação e decisão final quanto à aprovação da candidatura, uma vez que se trata de um 
projecto co-financiado por fundos comunitários, não poderá ser cabimentada a empreitada 
e, sem financiamento, não será possível executar a empreitada.  Assim, e de acordo com as 
informações prestadas pelos serviços e analisadas pelo órgão executivo, foi deliberado, por 
unanimidade, anular o referido procedimento.------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
7) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)” 
– Abertura de Procedimento: - Nos termos da informação apresentada, e após aprovação da 
anulação do procedimento aprovado em reunião de 9 de Dezembro de 2010, decidiu a 
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar a reabertura de um concurso público para a 
empreitada de “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao limite do Concelho (Oliveira 
de Frades)”, de acordo com as grandes Opções do Plano e classificação orçamental 11-
07.01.04.99, assim como o programa de procedimentos, projecto de execução e o caderno 
de encargos.  Foi, também, 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.-------------------------------------------------- 
Suplente:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Rui Fernando Fernandes Loureiro.---------------------------------------------------------- 
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b) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – foi fixado em 
892.000,00€ (oitocentos e noventa e dois mil euros);----------------------------------------- 

c) Que o prazo de execução do contrato seja de 240 dias;--------------------------------------- 
d) Que seja exigida caução nos termos do n.º 1, do artigo 89º do CCP;------------------------ 
e) Que o prazo de entrega para as propostas é de 21 dias;--------------------------------------- 
f) 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 - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
8) “EcoPolis Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar – Reabilitação e Adaptação da Casa 
do Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária – Arranjos Exteriores” – 
Abertura de Procedimento:  - De igual modo, e nos termos da informação apresentada, 
decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar a abertura de um concurso público 
para a empreitada de “EcoPolis Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar – Reabilitação e 
Adaptação da Casa do Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária – Arranjos 
Exteriores”, de acordo com as grandes Opções do Plano e classificação orçamental, assim 
como o programa de procedimentos, projecto de execução e o caderno de encargos.  Foi, 
também, 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.---------------------------------------------------------- 

b) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – foi fixado em 
290.000,00€ (duzentos e noventa mil euros);-------------------------------------------------- 

c) Que o prazo de execução do contrato seja de 180 dias;--------------------------------------- 
d) Que seja exigida caução nos termos do n.º 1, do artigo 89º do CCP;------------------------ 
e) Que o prazo de entrega para as propostas é de 21 dias;--------------------------------------- 
f) 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 - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
9) Comissão de São Mateus – Pedido de Isenção de Taxas:  - A Câmara Municipal foi 
informada que, pelo facto da “Comissão de Festas de São Mateus” não estar legalmente 
constituída, a mesma não goza de personalidade jurídica, o que impede ao órgão executivo 
de aprovar o pedido apresentado para a isenção das taxas de licenciamento da “Festa de 
São Mateus”, deste ano.  Assim, com base na informação dada pelo Director de 
Departamento decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, pelo indeferimento da 
petição apresentada.------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 


