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------------------------------------------ACTA N.º 23/2011-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia catorze de Dezembro de dois mil e onze.------------------------- 

---- No dia catorze de Dezembro 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 da funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, para redacção da respectiva acta, 

e de Luís Figueiredo Martins, Director 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 e cinco 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 maioria, com a abstenção de Celestino 

Ferreira da Costa Martins.------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 

 Municípia – Venda de Acções-------------------------------------------------------------------- 

 Arrendamento de Bar – Relatório Final--------------------------------------------------------- 

 “Rede Viária – Construção de Valetas” – Recepção Definitiva------------------------------ 

 Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 

 Relatórios Finais:----------------------------------------------------------------------------------- 

1) “Pista Ciclável da Estação de Paradela ao limite do Concelho (Oliveira de Frades)”- 

2) “Construção de Muros – Travessa da Póvoa do Meio – 1ª Fase”------------------------- 

 Aquisição por via do Direito Privado------------------------------------------------------------ 

 “Aquisição de Serviços para o Controlo de Qualidade de Águas nos Fontanários de 

Origem Única no âmbito do PCQA para o ano de 2012” – Abertura de Procedimento-- 

 IFDR – Minutas dos Contratos de Empréstimo------------------------------------------------ 

 Rancho Folclórico de Sever do Vouga – Cedência Gratuita do Autocarro----------------- 

 ACRPV – Cedência Gratuita do Autocarro----------------------------------------------------- 

 Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Bairro da Bela Vista – Obras em Apartamento---------------------------------------------- 

2) Informação – SeverIn--------------------------------------------------------------------------- 

3) Agim – Promirtilo------------------------------------------------------------------------------- 

4) Freguesia de Cedrim – Protocolo de Transportes Escolares------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 

Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 

Em, 9 de Dezembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações Orçamentais = 429.381,88€ (quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e oitenta 

e um euros e oitenta e oito cêntimos) e Operações não Orçamentais = 461.469,37€ 

(quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove euros e trinta e sete 

cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 

Municípia – Venda de Acções:  - Estando o Município com intenção de alienar as ações 

que detém na Municípia, S.A., por já não necessitar dos serviços de cartografia, foi 

aprovado, por unanimidade, apresentar proposta à Assembleia Municipal para obtenção da 

necessária autorização para venda da participação financeira desta entidade, de acordo com 

o que estabelece o artigo 6º dos Estatutos da Municípia, S.A., para depois procedermos ao 

pedido de consentimento à mesma sociedade para a transmissão das acções.------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 

Arrendamento de Bar – Relatório Final:  - Na sequência da apreciação efectuada às 

propostas apresentadas por três concorrentes para ““AArrrreennddaammeennttoo  ddee  uumm  BBaarr//CCaaffeettaarriiaa  ee  

EEssppllaannaaddaa  nnoo  AArrrruuaammeennttoo  NNoovvoo  ee  uumm  QQuuiioossqquuee  ––  CCeennttrroo  CCíívviiccoo  ddaa  VViillaa””, o júri elaborou 
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um Relatório Final, onde é proposta a adjudicação a SSooffiiaa  MMaarrggaarriiddaa  AAllvveess  FFeerrnnaannddeess, 

pelo valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros) mensais.  A Câmara aprovou, por 

unanimidade, proceder à adjudicação do arrendamento do Bar/Cafetaria no Arruamento 

Novo a Sofia Margarida Alves Fernandes.----------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 

“Rede Viária – Construção de Valetas” – Recepção Definitiva:  - Foi recebida 

definitivamente a empreitada “Rede Viária – Construção de Valetas”, devendo-se 

desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e 

restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------------------- 

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))  ““CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  EEBB11  ddee  RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  ––  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””:---------------------------------- 

 Auto de Medição n.º 21 de trabalhos contratuais no valor de 54.011,54€ (cinquenta e 

quatro mil, onde euros e cinquenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA;---------------- 

bb))  ““EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReemmooddeellaaççããoo//RReeqquuaalliiffiiccaaççããoo  

ddooss  EEssppaaççooss  EExxtteerriioorreess  ddoo  BBaaiirrrroo  ddaa  BBeellaa  VViissttaa””:--------------------------------------------- 

 Auto de Medição n.º 1 de trabalhos contratuais no valor de 22.217,10€ (vinte e dois 

mil, duzentos e dezassete euros e dez cêntimos), acrescido do IVA;------------------------ 

 Auto de Medição n.º 2 de trabalhos contratuais no valor de 17.665,10€ (dezassete mil, 

seiscentos e sessenta e cinco euros e dez cêntimos), acrescido do IVA;-------------------- 

cc))  ““EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  PPaarrqquuee  ddee  EEnneerrggiiaa””:------------ 

 Auto de Medição n.º 2 de trabalhos contratuais no valor de 1.700,00€ (mil e setecentos 

euros), acrescido do IVA;------------------------------------------------------------------------- 

dd))  ““EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaalliiffiiccaaççããoo  ddaa  AAvveenniiddaa  

CCoommeennddaaddoorr  AAuugguussttoo  MMaarrttiinnss  PPeerreeiirraa””:--------------------------------------------------------- 

 Auto de Medição n.º 1 de trabalhos contratuais no valor de 2.675,00€ (dois mil, 

seiscentos e setenta e cinco euros), acrescido do IVA;---------------------------------------- 

ee))  ““EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaalliiffiiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  

JJaarrddiimm  ee  RReessppeeccttiivvoo  EEssppaaççoo  AAddjjaacceennttee  ee  JJaarrddiimm  MMuunniicciippaall””:-------------------------------- 

 Auto de Medição n.º 2 de trabalhos contratuais no valor de 10.000,00€ (dez mil e 

uros), acrescido do IVA;--------------------------------------------------------------------------- 

ff))  ““EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaalliiffiiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  

CCaassaall””:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Auto de Medição n.º 2 de trabalhos contratuais no valor de 7.010,00€ (sete mil e dez 

euros), acrescido do IVA;------------------------------------------------------------------------- 

gg))  ““EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––    RReeaabbiilliittaaççããoo  ee  AAddaappttaaççããoo  ddaa  

CCaassaa  ddoo  SSeerrrraallhheeiirroo  ppaarraa  IInnssttaallaaççããoo  ddee  uummaa  CCoozziinnhhaa  CCoommuunniittáárriiaa””:------------------------ 

 Auto de Medição n.º 5 de trabalhos contratuais no valor de 16.005,81€ (dezasseis mil, 

cinco euros e oitenta e um cêntimos), acrescido do IVA;------------------------------------- 

aa))  ““CCeennttrroo  EEssccoollaarr  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess””:------------------------------------------------------------ 

 Auto de Medição n.º 16 de trabalhos contratuais no valor de 6.693,49€ (seis  mil, 

seiscentos e noventa e três euros e quarenta e nove cêntimos), acrescido do IVA-------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 

Relatórios Finais:---------------------------------------------------------------------------------------- 

1) “Pista Ciclável da Estação de Paradela ao limite do Concelho (Oliveira de Frades)”:  - 

Na sequência da análise feita às propostas apresentadas por sete concorrentes, para a 

empreitada ““PPiissttaa  CCiicclláávveell  ddaa  EEssttaaççããoo  ddee  PPaarraaddeellaa  aaoo  lliimmiittee  ddoo  CCoonncceellhhoo  ((OOlliivveeiirraa  ddee  

FFrraaddeess))””, o júri elaborou um Relatório Final, tendo sido analisado pelo órgão executivo.  

De acordo com o conteúdo do referido documento, foi aprovado, por unanimidade, 

adjudicar a referida empreitada à firma AASSOO  ––  CCoonnssttrruuççõõeess,,  LLddaa.., pelo valor de 

698.896,76€ (seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e seis euros e setenta e 

seis cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Votação:  A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 

Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.  O vereador Raul Duarte ausentou-se durante a 

apreciação e votação deste ponto da Ordem do Dia, por pertencer ao júri deste concurso.--- 

2) “Construção de Muros – Travessa da Póvoa do Meio – 1ª Fase”:  - Na sequência da 

análise feita às propostas apresentadas por quatro concorrentes, para a ““CCoonnssttrruuççããoo  ddee  

MMuurrooss  ––  TTrraavveessssaa  ddaa  PPóóvvooaa  ddoo  MMeeiioo  ––  11ªª  FFaassee””, o júri elaborou um Relatório Final, tendo 

sido analisado pelo órgão executivo.  De acordo com o conteúdo do referido documento, 

foi aprovado, por unanimidade, adjudicar a empreitada à firma CCoonnssttrruuttoorraa  PPaauulliissttaa,,,,  LLddaa.., 

pelo valor de 12.595,81€ (doze mil, quinhentos e noventa e cinco euros e oitenta e um 

cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 

Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.  O vereador Raul Duarte ausentou-se durante a 

apreciação e votação deste ponto da Ordem do Dia, por pertencer ao júri deste concurso.--- 

Aquisição por via do Direito Privado:  - Foi presente e analisado o seguinte auto de 

expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 

efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação 

dos encargos que dele constam, para realização da seguinte empreitada:----------------------- 

a) “AAllaarrggaammeennttoo  ppaarraa  ffaazzeerr  VViirraaddoouurroo”:------------------------------------------------------------- 

- de Leonel Marques Ribeiro, residente no lugar dos Angios, da freguesia de Silva 

Escura, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 35m
2
.--------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 

“Aquisição de Serviços para o Controlo de Qualidade de Águas nos Fontanários de Origem 

Única no âmbito do PCQA para o ano de 2012” – Abertura de Procedimento:  - Nos 

termos da informação apresentada e para efeitos do previsto no artigo 22º da Lei n.º 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, conceder 

parecer prévio para a formação e celebração do contrato, bem como, aprovar a abertura de 

um procedimento por ajuste directo para a ““AAqquuiissiiççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  ppaarraa  oo  CCoonnttrroolloo  ddee  

QQuuaalliiddaaddee  ddee  ÁÁgguuaass  nnooss  FFoonnttaannáárriiooss  ddee  OOrriiggeemm  ÚÚnniiccaa  nnoo  ââmmbbiittoo  ddoo  PPCCQQAA  ppaarraa  oo  aannoo  ddee  

22001122””, assim como o 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:  Luís Figueiredo Martins;------------------------------------------------------- 

 Vogal:  Maria Isabel Figueiredo da Silva;-------------------------------------------------- 

 Vogal:  Lúcia Maria Soares Coutinho.------------------------------------------------------ 

Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Rui Fernando Fernandes Loureiro;---------------------------------------------------------- 

 Maria Manuela Bastos Pereira.-------------------------------------------------------------- 

b) Que o preço base seja fixado em 7.900,00€ (sete mil e novecentos euros) para um 

período de três anos;-------------------------------------------------------------------------------- 

c) Que o critério de adjudicação seja o do preço mais baixo;------------------------------------ 

d) 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.---------------------------------------------- 

IFDR – Minutas dos Contratos de Empréstimo:  - De seguida, foram analisadas as minutas 

dos contratos de financiamento referentes à concessão de financiamento parcial da 

contrapartida nacional das Operações QREN do EcoPolis (02-0141-FEDER-009040) e do 

Centro Escolar de Rocas do Vouga (03-0344-FEDER-004026).  O órgão executivo 

aprovou, por unanimidade, as minutas dos referidos contratos.----------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 

Rancho Folclórico de Sever do Vouga – Cedência Gratuita do Autocarro:  - Através do 

ofício datado de 28 de Novembro, o Rancho Folclórico de Sever do Vouga veio solicitar a 
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utilização gratuita do autocarro municipal no próximo dia 18 de Dezembro, para poder 

estar presente na cerimónia de assinatura do Compromisso de Honra e entrega do diploma 

de passagem de sócio aderente para sócio efectivo da FPP, em Recardães, do concelho de 

Águeda.  O órgão executivo autorizou, por unanimidade, a utilização gratuita do autocarro 

municipal para o dia pretendido.---------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 

ACRPV – Cedência Gratuita do Autocarro:  - Foi presente e analisado o pedido datado de 

7 de Dezembro, apresentado pela Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do 

Vouga, referente à utilização gratuita do autocarro municipal para os dias 9 e 11 de 

Dezembro.  A equipa sénior da ACRPV irá deslocar-se à ilha da Madeira para um jogo de 

hóquei em patins e necessitam de transporte até ao aeroporto e para o regresso.  O órgão 

executivo ratificou, por unanimidade, a utilização gratuita do autocarro municipal.----------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 

Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Bairro da Bela Vista – Obras em Apartamento:  - Em carta datada de 22 de Novembro, o 

senhor Joaquim Manuel Duarte Asênsio, residente no Bairro da Bela Vista veio pedir 

autorização para a colocação de uma salamandra no seu apartamento.  Analisado o pedido 

e, uma vez que o apartamento está localizado no último andar do prédio, o órgão executivo 

autorizou, por unanimidade, a colocação de uma salamandra na sala de estar.----------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 

2) Informação – SeverIn:  - Seguidamente, foi analisada a informação da vereadora do 

pelouro, relativamente ao ponto de situação do projecto SeverIn. Foi decidido reunir mais 

informação, designadamente através de consulta às Juntas de Freguesia para ser 

apresentada uma proposta e deliberação numa próxima reunião.--------------------------------- 

3) Agim – Promirtilo:  - Durante o ano de 2011, a Agim constituiu a equipa de trabalho 

encarregue de implementar a certificação do mirtilo de Sever do Vouga e constatou que 

existe a necessidade de criar uma associação de produtores de mirtilo.  Em Outubro 

passado, a Agim decidiu avançar com o processo de criação da Promirtilo – Associação 

Nacional de Produtores e de Promoção do Mirtilo, que visa promover o crescimento do 

número de novos produtores de mirtilo instalados e, também, pela razão de que, no âmbito 

do próximo quadro comunitário de apoio (FEADER – Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural) será dada prioridade na concessão de incentivos às organizações 

de produtores.  Tendo estes factores em conta, a Agim veio solicitar ao Município que se 

torne sócio fundador da Promirtilo, para poder ser salvaguardada a manutenção da sede da 

associação em Sever do Vouga e para que, nesta face inicial, possa integrar a direcção da 

mesma.  Assim, e tendo em conta os motivos que levaram à criação da associação,  o órgão 

executivo aprovou, por unanimidade, solicitar autorização à Assembleia Municipal para o 

Município integrar a Promirtilo como sócio fundador.--------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 

4) Freguesia de Cedrim – Protocolo de Transportes Escolares:  - A Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade, o protocolo de cooperação entre o Município e a Freguesia de 

Cedrim referente à implementação e operacionalização dos transportes escolares para o 

ano lectivo 2011/2012, com o compromisso da atribuição de um subsídio de 6.000,00€ 

(seis mil euros) por parte do Município.-------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 

Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 

------------------------------------Período destinado ao Público------------------------------------ 

Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 

---- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja acta em minuta 

foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido 

elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a 

redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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______________________________________________ 

 

______________________________________________ 


