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------------------------------------------ACTA N.º 21/2010-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia dez de Novembro de dois mil e dez.------------------------------- 
---- No dia dez de Novembro do ano de dois mil e dez, 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, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, 
Vereadores.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi registada a falta do vereador João Miguel Tavares de Almeida.------------------------- 
---- 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 unanimidade.------------------------------------ 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
- “Beneficiação do Bairro Social da Bela Vista - Arranjos Exteriores – Caixilharias” – 

Recepção Definitiva-------------------------------------------------------------------------------- 
- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- 
- “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga – Arrelvamento” – Abertura de 

Procedimento---------------------------------------------------------------------------------------- 
- ARSC - Escalas de Turnos de Farmácias – 2011----------------------------------------------- 
- Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga - 

Representantes do Município--------------------------------------------------------------------- 
- Banda Amizade – Protocolo----------------------------------------------------------------------- 
- Parque Escolar – Protocolo (Pavilhão)---------------------------------------------------------- 
- Fundação Mão Amiga – Protocolo--------------------------------------------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) CET's - Atribuição de Prémios---------------------------------------------------------------- 
2) História Religiosa de Couto de Esteves------------------------------------------------------ 
3) Ofertas de Natal---------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 5 de Novembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 916.132,90€ (novecentos e dezasseis mil, cento e trinta e dois 
euros e noventa cêntimos) e Operações não Orçamentais = 500.273,87€ (quinhentos mil, 
duzentos e setenta e três euros e oitenta e sete cêntimos).----------------------------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Conselho Municipal de Segurança - Projecto de Parecer:  - A Câmara Municipal apreciou 
o projecto de parecer do Conselho Municipal de Segurança, tendo sido decidido submeter 
o mesmo à apreciação da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------- 
Vereador - Justificação de Falta:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento da 
justificação de falta do vereador João Almeida referente à reunião do passado dia 27 de 
Outubro.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não foram registadas intervenções.------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
“Beneficiação do Bairro Social da Bela Vista - Arranjos Exteriores – Caixilharias” – 
Recepção Definitiva:  - Foi recebida definitivamente a empreitada “Beneficiação do Bairro 
Social da Bela Vista - Arranjos Exteriores – Caixilharias”, 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, 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:--------------------------- 
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aa))  ““ AAllaarrggaammeennttoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddee  DDeecciiddee  àà  SSeennhhoorraa  SSaaúúddee,,  eemm  DDoorrnneellaass  --  11ªª  FFaassee””:------------ 
- Auto de Medição n.º 5 de trabalhos a menos no valor de 31.733,94€ (trinta e um mil, 

setecentos e trinta e três euros e noventa e quatro cêntimos), acrescido do IVA;---------- 
- Auto de Medição n.º 8 de trabalhos executados no valor de 23.144,15€ (vinte e três 

mil, cento e quarenta e quatro euros e quinze cêntimos), acrescido do IVA.--------------- 
bb))  ““ RReeccttii ff iiccaaççããoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddee  NNeessppeerreeii rraa  ddee  CCiimmaa  aaoo  BBoorrrraallhhaall ””:------------------------------ 
- Auto de Medição n.º 7 de trabalhos executados no valor de 23.102,30€ (vinte e três 

mil, cento e dois euros e trinta cêntimos), acrescido do IVA.-------------------------------- 
cc))  ““ CCeennttrroo  EEssccoollaarr  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess””:------------------------------------------------- ----------- 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos executados no valor de 16.157,75€ (dezasseis mil, 

cento e cinquenta e sete euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.------------ 
dd))  ““ RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddoo  CCeennttrroo  ddee  PPeesssseegguueeii rroo  ddoo  VVoouuggaa””:----------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 9 de trabalhos executados no valor de 13.707,43€ (treze mil, 

setecentos e sete euros e quarenta e três cêntimos), acrescido do IVA.--------------------- 
ee))  ““ EEssttrraaddaa  ddee  SSii llvvaa  EEssccuurraa  aaoo  AAll ttoo  ddaa  SSeerrrraa  --  RReeccttii ff iiccaaççããoo  --  22ªª  FFaassee””:------------------------- 
- Auto de Medição n.º 15 de trabalhos executados no valor de 76.117,64€ (setenta e seis 

mil, cento e dezassete euros e sessenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA.------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, 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:------------------------------- 
- ““ RReeccttii ff iiccaaççããoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddee  NNeessppeerreeii rraa  ddee  CCiimmaa  aaoo  BBoorrrraallhhaall ””, no valor de 2.898,03€ 

(dois mil, oitocentos e noventa e oito euros e três cêntimos);-------------------------------- 
- ““ AAllaarrggaammeennttoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddee  DDeecciiddee  àà  SSeennhhoorraa  ddaa  SSaaúúddee,,  eemm  DDoorrnneellaass  --  11ªª  FFaassee””, no 

valor de 989,16€ (novecentos e oitenta e nove euros e dezasseis cêntimos);--------------- 
- ““ RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddoo  CCeennttrroo  ddee  PPeesssseegguueeii rroo  ddoo  VVoouuggaa””, no valor de 197,15€ (cento e 

noventa e sete euros e quinze cêntimos);-------------------------------------------------------- 
- ““ EEssttrraaddaa  ddee  SSii llvvaa  EEssccuurraa  aaoo  AAll ttoo  ddaa  SSeerrrraa  --  RReeccttii ff iiccaaççããoo  --  22ªª  FFaassee””, no valor de 

21.157,03€ (vinte e um mil, cento e cinquenta e sete euros e três cêntimos).-------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprová-los para pagamento, logo que as disponibilidades 
o permitam.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
“Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga – Arrelvamento” – Abertura de Procedimento:  
- Nos termos da informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, 
aprovar a abertura de um concurso público para a empreitada de “Campo de Jogos de 
Pessegueiro do Vouga – Arrelvamento”, de acordo com as grandes Opções do Plano e 
classificação orçamental 07.01.04.06, assim como o programa de procedimentos, projecto 
de execução e o caderno de encargos.  Foi, também, aprovado, por unanimidade, o júri do 
procedimento constituído por:------------------------------------------------------------------------- 
Efectivos:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Presidente:  Raul Alberto Conceição Duarte;--------------------------------------------------- 
- Vogal:  Fernando Marques Sá Marinheiro;----------------------------------------------------- 
- Vogal:  Maria Isabel Figueiredo da Silva.------------------------------------------------------- 
Suplentes:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Maria Manuela Bastos Pereira;------------------------------------------------------------------- 
- Rui Fernando Fernandes Loureiro.--------------------------------------------------------------- 
Perito para apoiar o júri:-------------------------------------------------------------------------------- 
- Luís Figueiredo Martins.--------------------------------------------------------------------------- 
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, Celestino Martins, Acácio Barbosa e 
Manuel Soares.------------------------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Elisabete Henriques não participou nesta deliberação, tendo-se ausentado 
durante a apreciação e votação deste ponto.--------------------------------------------------------- 
ARSC - Escalas de Turnos de Farmácias – 2011:  - Foi presente o mapa de serviço de 
farmácias localizadas no nosso concelho para o ano de 2011 (proposta de turnos de 
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serviço), enviado pela Sub-Região de Saúde de Aveiro.  Depois de devidamente analisado, 
o órgão executivo não se opôs ao horário apresentado.-------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga - 
Representantes do Município:  - Para efeitos do previsto no n.º 3, do artigo 14º, do 
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, foi aprovada, por unanimidade, a proposta 
apresentada para designação dos representantes do Município de Sever do Vouga que 
integrarão o “Conselho Geral Transitório”.  Assim, ficaram designados os seguintes 
elementos:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Dr. António José Martins Coutinho;---------------------------------------------------------------- 
- Raul Alberto Conceição Duarte;--------------------------------------------------------------------- 
- Eng.ª Maria Elisabete Martins Henriques.---------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada nos termos da alínea e), do n.º 2, do artigo 2º do Regulamento 
Eleitoral do Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga.--- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
Banda Amizade – Protocolo:  - De seguida, o órgão executivo analisou o protocolo 
celebrado entre o Município de Sever do Vouga e a Banda Amizade, para a realização de 
um concerto anual no Centro das Artes e do Espectáculo, pelo valor de 1.400,00€ (mil e 
quatrocentos euros), mais os demais encargos exarados no documento.  O presidente da 
Câmara disse que iria ponderar a manutenção deste protocolo, visto entrarem numa fase de 
contenção nas despesas.  A Câmara Municipal ratificou o protocolo celebrado.--------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
Parque Escolar – Protocolo (Pavilhão):  - Foi analisado o protocolo a ser celebrado entre a 
Parque Escolar e o Município, referente à cedência de utilização do pavilhão 
gimnodesportivo para serem desenvolvidas actividades desportivas pelos alunos da Escola 
Secundária de Sever do Vouga.  O órgão executivo aprovou a minuta do protocolo, depois 
de introduzidas alterações ao clausulado.------------------------------------------------------------ 
Esta deliberação foi tomada nos termos da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
Fundação Mão Amiga – Protocolo:  - Foi aprovado, por unanimidade, o protocolo entre a 
Fundação de Edite Costa Matos – Mão Amiga e o Município de Sever do Vouga, que tem 
como objectivo estabelecer termos de cooperação e de concertação eficientes no que 
respeita a respostas sociais em matéria de recuperação de habitação de famílias 
economicamente carenciadas e sem habitação condigna, mediante a assinatura de Acordos 
Tripartidos para cada caso social a apoiar.----------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada nos termos da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) CET's - Atribuição de Prémios:  - Na sequência da assinatura do protocolo de 
cooperação entre o Município de Sever do Vouga e a Universidade de Aveiro, onde ficou 
estipulado que o Município atribuiria prémios aos três melhores alunos do curso de 
Especialização Tecnológica, leccionado em Sever do Vouga, o órgão executivo aprovou, 
por unanimidade, a atribuição dos subsídios aos três melhores alunos do curso de “Gestão 
da Qualidade”, leccionado no ano de 2009/2010.--------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada nos termos da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
2) História Religiosa de Couto de Esteves:  - Na sequência da decisão tomada em reunião 
de 9 de Junho de 2010, para adquirir exemplares do livro “História Religiosa de Couto de 
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Esteves”, foi aprovado, por unanimidade, proceder à distribuição dos mesmos da seguinte 
forma:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 3 para a Biblioteca Municipal;-------------------------------------------------------------------- 
- 10 para as Escolas do Primeiro Ciclo;----------------------------------------------------------- 
- 6 para os Vereadores;------------------------------------------------------------------------------ 
- 1 para o Presidente da Câmara;------------------------------------------------------------------- 
- 10 para o gabinete, destinados a oferta;---------------------------------------------------------- 
- 1 para o Director de Departamento;-------------------------------------------------------------- 
- 1 para o Sr. Fernando Soares Ramos;------------------------------------------------------------ 
- 1 para o Dr. António Henriques Tavares;------------------------------------------------------- 
- 2 para o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga.---------------------------------------- 
À lista apresentada sob a forma de proposta, foram acrescentadas as ofertas para o Director 
de Departamento, Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga, senhores Fernando Soares 
Ramos e Dr. António Henriques Tavares, estes últimos como reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido como autores de obras alusivas à história do concelho.----------------- 
Esta deliberação foi tomada nos termos da alínea a), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
3) Ofertas de Natal:  - No que concerne à entrega de ofertas de Natal a famílias 
carenciadas, o órgão executivo deliberou, por unanimidade, que o Pelouro da Acção Social 
reúna com as instituições de solidariedade social do nosso concelho de modo a conjugar 
esforços para uma oferta combinada.----------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período Aberto 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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