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------------------------------------------ACTA N.º 26/2009-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e três de Dezembro de dois mil e nove.--------------------- 
---- No dia vinte e três de Dezembro do ano de dois mil e nove, 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, Licenciado, Director de 
Departamento Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.----------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças:  Dr. Manuel da Silva Soares, Presidente;  Dr. 
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 membro João Miguel Tavares de Almeida.------------------------- 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e dez 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----------------------------------------- 
- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão-------------------------------------------------------- 
- Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------- 
- “Rede de Abastecimento de Água aos Lugares de Castelões, Presas e Espinheiro” – 

Relatório Final-------------------------------------------------------------------------------------- 
- Relação dos Processos Licenciados por Despacho--------------------------------------------- 
- 23ª Alteração Orçamental------------------------------------------------------------------------- 
- Restituições------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Anulação de Receita-------------------------------------------------------------------------------- 
- Apoio – POC’s-------------------------------------------------------------------------------------- 
- Balcão Único – Caixa------------------------------------------------------------------------------ 
- CAE – Cedência Gratuita-------------------------------------------------------------------------- 
- Subsídio – Quadros de Valor e Excelência------------------------------------------------------ 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 22 de Dezembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 915.784,75€ (novecentos e quinze mil, setecentos e oitenta e 
quatro euros e setenta e cinco cêntimos) e Operações não Orçamentais = 475.986,93€ 
(quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis euros e noventa e três 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão:  - No seguimento da criação do CPC – Conselho 
de Prevenção da Corrupção, através da Lei n.º 54/2008, de 4 de Setembro, foi determinado 
que as autarquias deveriam elaborar um Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, 
incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas.-------------------------------------------------- 
Assim, disse o senhor presidente da Câmara Municipal que, aproveitando o modelo 
enviado pela ANMP, tinha sido elaborado o documento remetido aos membros do 
executivo, para análise e inclusão de contributos para melhorar o documento.----------------- 
Também referiu o presidente da Câmara Municipal que se tratava de um regulamento 
dinâmico porque, certamente, necessitaria de ser melhorado ao longo dos tempos, para 
serem incluídas situações não incluídas no plano.-------------------------------------------------- 
Em relação ao documento apresentado, os membros presentes sugeriram alterar e menção 
da frequência de risco de “frequente” para “pouca frequência”, porque só podemos 
caracterizar o grau de risco após avaliação, bem como, a indicação de riscos para áreas 
específicas e medidas propostas, designadamente, em “Obras Municipais”.-------------------- 
Posto isto, após inclusão das sugestões dadas pelos membros presentes, foi submetida a 
versão final do documento, tendo sido aprovado, por unanimidade, o “Plano de Prevenção 
de Riscos e Gestão, incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas”.------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 



2/3 

Aquisições por via do Direito Privado:  - Presentes e analisados os seguintes autos 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 das seguintes empreitadas:-------------------- 
a) ““ RReeccttii ff iiccaaççããoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddee  NNeessppeerreeii rraa  ddee  CCiimmaa  aaoo  BBoorrrraallhhaall ””:------------------------------- 
- de Elisa Lopes Coutinho, residente no Brasil, venda de uma parcela de terreno com 

360m2 pelo valor de 1.260,00€ (mil, duzentos e sessenta euros).---------------------------- 
b) ““ EEssttrraaddaa  ddee  SSããoo  MMaatteeuuss  ––  PPaaççoo  ––  AAllaarrggaammeennttoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo””:---------------------------- 
- de José Augusto Alves Tavares, residente no lugar de Paço, freguesia de Sever do 

Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 104m2.---------------------------- 
c) ““ AAllaarrggaammeennttoo  ddoo  TTeennddaall   ddoo  LLiinnhhoo  ––  NNeessppeerreeiirraa””:----------------------------------------------- 
- de José Augusto Alves Tavares, residente no lugar de Paço, freguesia de Sever do 

Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 10m2.----------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 
“Rede de Abastecimento de Água aos Lugares de Castelões, Presas e Espinheiro” – 
Relatório Final:  - Foi aprovado, por unanimidade, o Relatório Final da empreitada de 
“Rede de Abastecimento de Água aos Lugares de Castelões, Presas e Espinheiro”, e a 
adjudicação da mesma à empresa Construtora Paulista, Lda., pelo valor de 649.572,85€ 
(seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e dois euros e oitenta e cinco 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 
Relação dos Processos Licenciados por Despacho:  - A Câmara Municipal tomou 
conhecimento dos despachos exarados pelo senhor presidente, referente aos processos 
licenciados cujas licenças foram levantadas entre 25 de Novembro e 23 de Dezembro de 
2009.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23ª Alteração 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 23ª Modificação Orçamental, que contém a 18ª 
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 460.400,00€ (quatrocentos e sessenta mil 
e quatrocentos euros), a 17ª Alteração ao Plano de Investimentos e a 8ª Alteração do Plano 
de Actividades Municipal.  A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, esta 
modificação orçamental.  Foi, também, revogada a deliberação de 9 de Dezembro de 2009 
referente à 22ª Modificação Orçamental.------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 
Restituições:  - Foi aprovado, por unanimidade, restituir 27,00€ (vinte e sete euros) ao 
munícipe Rogério Paulo Soares Gonçalves, pelo pagamento de três facturas de RSU, uma 
vez que já pagava a referida tarifa na factura de água.--------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 
Anulação de Receita:  - Foram aprovados, por unanimidade, os documentos de anulação de 
acordo com a listagem analisada pelo órgão executivo, arquivada junto dos documentos 
desta reunião e dada aqui como reproduzida.-------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 
Apoio – POC’s:  - Presente e analisado um pedido da Associação de Pais e Encarregados 
de Educação dos Alunos dos Jardins e Escolas de Rocas do Vouga, para a atribuição de um 
subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e seguro a satisfazer com três 
POC’s para a Escola Básica e o Jardim Infantil de Rocas do Vouga, tendo o mesmo sido 
aprovado, por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 
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Balcão Único – Caixa:  - Para a implementação do Balcão Único, no conceito de “one-
stop-shop”, com integração de recebimentos (do serviço de Tesouraria), de acordo com os 
objectivos aprovados no projecto +Maria, financiado através do programa SAMA, do 
MaisCentro (QREN), torna-se necessária a criação de “caixas” com autorização para 
realizar recebimentos nos respectivos postos, assim como a alteração ao Sistema de 
Controlo Interno no que concerne com os limites de disponibilidades em caixa, de acordo 
com a Informação n.º 27/DAF/2009, analisada pelo órgão executivo.  Foi aprovada, por 
unanimidade, a criação de duas caixas e a alteração ao Sistema de Controlo Interno, de 
acordo com a proposta apresentada e considerada aqui como reproduzida.--------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 
CAE – Cedência Gratuita:  - Foi aprovado, por unanimidade, ceder gratuitamente as 
instalações do Centro das Artes e do Espectáculo à Filarmónica Severense para a 
realização do Concerto de Natal a ter lugar no próximo dia 9 de Janeiro de 2010.------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 
Subsídio – Quadros de Valor e Excelência:  - A Comissão do Quadro de Valor e 
Excelência vem solicitar o apoio do Município na atribuição dos prémios aos alunos 
distinguidos no âmbito do Quadro de Valor e Excelência de acordo com o seguinte:--------- 
Prémio Quadro de Valor e Excelência (50,00€ cada) a Diogo Silva;  Beatriz Coelho;  Ilda 
Pereira;  Lucas Gonçalves;  Marta Rodrigues;  Ana Vasconcelos;  Ana Mafalda Ferreira.--- 
Prémio Quadro de Valor (35,00€ cada) a Pedro Martins e Raquel Gonçalves.----------------- 
Prémio Quadro de Excelência (35,00€ cada) a Francisco Albuquerque;  Mário Silva;  
Marta Lourenço;  João Cruz.--------------------------------------------------------------------------- 
O apoio atribuído, para além de um incentivo ao desempenho, destina-se a comparticipar 
as inúmeras despesas com a educação dos alunos e, portanto, concedido como um auxílio 
económico.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição dos mencionados prémios.------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, 
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------- 
---- 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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