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------------------------------------------ACTA N.º 24/2010-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e dois de Dezembro de dois mil e dez.---------------------- 
---- No dia vinte e dois de Dezembro 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:  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 de Manuel da Silva Soares e João Miguel Tavares de Almeida.----- 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e quarenta 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----------------------------------------- 
- Revisão de Preços--------------------------------------------------------------------------------- 
- ECOPOLIS – “Reabilitação da Fracção 1º Esq.º do n.º 7 do Bloco B no Bairro da Bela 

Vista, para utilização como casa Porto de Abrigo” –  Relatório Final---------------------- 
- ECOPOLIS - Sever do Vouga:  Regenerar – Humanizar:  Parque de Estacionamento” 

– Relatório Final------------------------------------------------------------------------------------ 
- Horários de Funcionamento----------------------------------------------------------------------- 
- Sepultura – Venda---------------------------------------------------------------------------------- 
- Reestruturação de Serviços------------------------------------------------------------------------ 
- Filarmónica Severense – Concerto de Natal---------------------------------------------------- 
- Associação de Municípios das Regiões Bairrada-Vouga-------------------------------------- 
- 16ª Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------- 
- Vouga Sport Clube – Evento – Colaboração---------------------------------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Auto de Medição-------------------------------------------------------------------------------- 
2) Revisão de Preços------------------------------------------------------------------------------- 
3) Plano de Prevenção de Riscos de Gestão----------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 17 de Novembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 1.111.570,45€ (um milhão, cento e onze mil, quinhentos e 
setenta euros e quarenta e cinco cêntimos) e Operações não Orçamentais = 448.429,86€ 
(quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove euros e oitenta e seis 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Revisão de Preços:  - Foi apresentada a revisão de preços relativa à seguintes obras, tendo 
os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----------------------------------------------- 
- ““ CCeennttrroo  EEssccoollaarr  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess””, no valor de 2.106,91€ (dois mil, cento e seis 

euros e noventa e um cêntimos).------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, aprová-lo para pagamento, logo que as disponibilidades 
o permitam.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e António Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------- 
ECOPOLIS – “Reabilitação da Fracção 1º Esq.º do n.º 7 do Bloco B no Bairro da Bela 
Vista, para utilização como casa Porto de Abrigo” –  Relatório Final:  - Na sequência da 
apreciação efectuada às propostas apresentadas por dois concorrentes para a empreitada 
“ECOPOLIS – “Reabilitação da Fracção 1º Esq.º do n.º 7 do Bloco B no Bairro da Bela 
Vista, para utilização como casa Porto de Abrigo”, o júri elaborou um Relatório Final, 
onde é proposto adjudicar a empreitada à firma Modesto & Matos, Lda., pelo valor de 
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7.473,80€ (sete mil, quatrocentos e setenta e três euros e oitenta cêntimos).  A Câmara 
tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------- 
ECOPOLIS - Sever do Vouga:  Regenerar – Humanizar:  Parque de Estacionamento” – 
Relatório Final:  - De igual modo, foi elaborado um Relatório Final referente à apreciação 
efectuada às propostas apresentadas por três concorrentes para a empreitada “ECOPOLIS - 
Sever do Vouga:  Regenerar – Humanizar:  Parque de Estacionamento”, onde é proposto 
adjudicar a empreitada à firma ASO – Construções, Lda., pelo valor de 76.982,33€ (setenta 
e seis mil, novecentos e oitenta e dois euros e trinta e três cêntimos).  A Câmara tomou 
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Horários de Funcionamento:  - Foram analisados e aprovados, por unanimidade, os 
seguintes pedidos para alargamento excepcional de horário do funcionamento para a 
passagem de ano:---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Bacco Bar, até às 06:00 no dia 31 de Dezembro;---------------------------------------------- 
- Bar “A Cave”, até às 05:30 no dia 31 de Dezembro.------------------------------------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 1, do artigo 6º do Regulamento dos Horários 
de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de 
Serviços do Concelho de Sever do Vouga.----------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e António Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------- 
Sepultura – Venda:  - Tendo o proprietário de uma campa no cemitério antigo da vila de 
Sever do Vouga manifestado interesse na sua venda, através da figura de transmissão por 
actos entre vivos, como o previsto no artigo 49º, do Regulamento do Cemitério, foi pedida 
informação aos actuais proprietários sobre o valor da transacção, tendo esta entidade 
recebido como resposta que a venda seria efectuada pelo valor de 2.000,00€ (dois mil 
euros).  Assim, atendendo ao facto da taxa aprovada para a venda de uma sepultura 
perpétua, ser de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), decidiu a Câmara Municipal, por 
unanimidade, comunicar que não está interessada na compra da sepultura.--------------------- 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e António Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------- 
Reestruturação de Serviços:  - Seguidamente, foi analisada a proposta apresentada pelo 
senhor presidente da Câmara para a criação de unidades orgânicas flexíveis e definição das 
respectivas atribuições e competências, de acordo com o estabelecido no artigo 7º, do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, de acordo com o número aprovado na sessão 
da Assembleia Municipal do dia 17 de Dezembro.  O órgão executivo aprovou, por 
unanimidade, a proposta de organização dos serviços, nos termos do novo regime jurídico.- 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e António Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------- 
Filarmónica Severense – Concerto de Natal:  - À semelhança de anos anteriores, a 
Filarmónica Severense vai realizar um Concerto de Natal no próximo dia 26 de Dezembro 
e pretende a utilização gratuita do Centro das Artes e do Espectáculo, assim como a 
atribuição de um subsídio para oferecimento de um lanche aos membros da Filarmónica.  
Foi ratificado, por unanimidade, o despacho proferido para isenção de taxas de utilização 
do CAE.  No entanto, foi deliberado, por unanimidade, não atribuir o subsídio 
extraordinário para o lanche, devido às dificuldades económicas, designadamente a falta de 
cabimento orçamental.  Foi solicitado, ainda, o transporte gratuito do Coro Litúrgico de 
Fornos (Castelo de Paiva) para poderem participar no referido Concerto de Natal.  O órgão 
executivo aprovou, por unanimidade, autorizar o transporte gratuito do coro.------------------ 
Estas deliberações foram tomadas ao abrigo do artigo 20º do Regulamento Municipal de 
Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do Espectáculo de Sever do 
Vouga, e alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais.----------------------- 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e António Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------- 
Associação de Municípios das Regiões Bairrada-Vouga:  - No seguimento da deliberação 
tomada pela Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios das Regiões 
Bairrada-Vouga, foi enviado ao Município um cheque no valor de 9.825,18€ (nove mil, 
oitocentos e vinte e cinco euros e dezoito cêntimos), referente ao resultado da partilha dos 
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haveres sociais da Associação.  A Câmara aprovou, por unanimidade, aceitar o referido 
valor.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e António Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------- 
16ª Modificação 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 16ª Modificação Orçamental, que contém a 13ª 
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 404.900,00€ (quatrocentos e quatro mil e 
novecentos euros), a 10ª Alteração ao Plano de Investimentos e a 7ª Alteração ao Plano de 
Actividades.  A Câmara aprovou, por unanimidade, esta modificação orçamental.------------ 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e António Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------- 
Vouga Sport Clube – Evento – Colaboração:  - A Vouga Sport Clube veio solicitar a 
colaboração do Município, através da manutenção da pista de Paradela, para a realização 
de uma selecção de dois futuros pilotos, a ter lugar nos próximos dias 6, 7 e 8 de Janeiro de 
2011.  O evento terá a presença da comunicação social e a participação de cerca de 
sessenta candidatos.  O órgão executivo aprovou, por unanimidade, prestar o apoio 
solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estas deliberações foram tomadas ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e António Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Auto de Medição:  - Foi presente e aprovado o seguinte auto de medição de trabalhos 
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------- 
aa))  ““ RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””:------------------------ 
- Auto de Medição n.º 19 de trabalhos executados no valor de 55.548,09€ (cinquenta e 

cinco mil, quinhentos e quarenta e oito euros e nove cêntimos), acrescido do IVA;------ 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e António Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Revisão de Preços:  - Foi apresentada a revisão de preços relativa à seguintes obras, 
tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:--------------------------------------- 
-   ““ RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””, no valor de 

1.185,32€ (mil, cento e oitenta e cinco euros e trinta e dois cêntimos);--------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprová-lo para pagamento, logo que as disponibilidades 
o permitam.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e António Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Plano de Prevenção de Riscos de Gestão:  - Foi aprovado, por unanimidade, o Plano de 
Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas, para 
vigorar em 2011.  O mesmo poderá vir a ser revisto, caso seja necessário efectuar um 
melhoramento para se alcançarem os objectivos pretendidos.------------------------------------ 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e António Coutinho.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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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