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------------------------------------------ACTA N.º 07/2011-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia treze de Abril de dois mil e onze.---------------------------------- 
---- No dia treze de Abril 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, Dr., 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 quinze 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----------------------------------------- 
- VougaPark – Adenda ao Contrato de Empréstimo--------------------------------------------- 
- “E.N. 333 – Reabilitação do Lanço entre A-dos-Ferreiros (Águeda) e Ereira (Sever do 

Vouga)” – Recepção Definitiva------------------------------------------------------------------- 
- Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ 
- Contratos de Comodato---------------------------------------------------------------------------- 
- Horários de Funcionamento----------------------------------------------------------------------- 
- Manifestações Desportivas------------------------------------------------------------------------ 
- Empreitada Geral do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida – Plano de 

Sinalização da Ligação do Eixo 1 com a E.M. 569-------------------------------------------- 
- APCDI – Campanha Pirilampo Mágico--------------------------------------------------------- 
- Documentos de Anulação------------------------------------------------------------------------- 
- Central de Camionagem – Bar – Relatório Final----------------------------------------------- 
- Vortal – Contrato----------------------------------------------------------------------------------- 
- 4ª Edição da Feira do Mirtilo – Pedido de Apoio---------------------------------------------- 
- Prestação de Contas 2010-------------------------------------------------------------------------- 
- Bairro da Bela Vista – Atribuição de Duas Garagens Devolutas----------------------------- 
- Feira Social------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Pedido de Apoio – Workshop------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 8 de Abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 508.605,86€ (quinhentos e oito mil, seiscentos e cinco euros e 
oitenta e seis cêntimos) e Operações não Orçamentais = 444.274,03€ (quatrocentos e 
quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro euros e três cêntimos).---------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
IGAL – Relatório da Acção Inspectiva:  - A Câmara tomou conhecimento do relatório da 
acção inspectiva levada a cabo pela Inspecção-Geral da Administração Local.---------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
VougaPark – Adenda ao Contrato de Empréstimo:  - Foi aprovada, por unanimidade, a 
adenda ao contrato de empréstimo de 26 de Setembro de 2007, entre a Vougapark, E.M. e 
a Caixa Geral de Depósitos, S.A., referente à prorrogação do período de carência do 
empréstimo de 1.000.000,00€ (um milhão de euros).---------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
“E.N. 333 – Reabilitação do Lanço entre A-dos-Ferreiros (Águeda) e Ereira (Sever do 
Vouga)” – Recepção Definitiva:  - Foi recebida definitivamente a empreitada “E.N. 333 – 
Reabilitação do Lanço entre A-dos-Ferreiros (Águeda) e Ereira (Sever do Vouga)”, 
devendo-se desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das 
cauções e restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------- 
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Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Auto de Medição:  - Foi presente e aprovado o seguinte auto de medição de trabalhos para 
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------- 
aa))  ““ CCeennttrroo  EEssccoollaarr  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess””:------------------------------------------------- ----------- 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados no valor de 6.600,90€ (seis mil, 

seiscentos euros e noventa cêntimos), acrescido do IVA;------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Contratos de Comodato:  - Foram aprovados, por unanimidade, os contratos de comodato 
gratuito entre o Município e as entidades SEMA e AGIM, que ocupam o prédio situado na 
Rua do Casal, n.º 40, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 714, ocupando a SEMA 
duas salas situadas no rés-do-chão e a AGIM todo o primeiro andar e uma sala do rés-do-
chão.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea f), do n.º 1, 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.---------------------------------------------- 
Estabelecimentos – Horários:  - Foram apresentados dois pedidos de alteração de horário 
de funcionamento e depois de devidamente analisados, foi deliberado o seguinte:------------ 
a) Aprovar o pedido apresentado por Maria Antónia Martins Ventura, para o alargamento 

do horário do estabelecimento “Café Moderno”, em Sóligo, Pessegueiro do Vouga, até 
às 02:00, de segunda a sexta, na condição de não haver qualquer reclamação.------------ 

b) Aprovar o pedido apresentado por Nuno Mateus Pereira Cabral, para a emissão de um 
horário de funcionamento para o estabelecimento localizado na Praia Fluvial de 
Paradela do Vouga, com a abertura às 11:00 e encerramento às 02:00, de domingo a 
quinta, e abertura às 11:00 e encerramento às 04:00 às sextas, sábados e vésperas de 
feriado, na condição de não haver qualquer reclamação.-------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada nos termos dos artigos 4º e 5º 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 – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Manifestações Desportivas:  - Para instrução dos processos de licenciamento das 
respectivas provas desportivas, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, emitir 
parecer favorável à realização das seguintes manifestações desportivas, com passagem nas 
vias municipais deste concelho: ----------------------------------------------------------------------- 
- ““ OOff ff --RRooaadd  TTrrii llhhooss  SSeerrrraannooss””, organizada pela Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vale de Cambra, a realizar-se no dia 7 de Maio;---------------------------- 
- ““ 550000  MMii llhhaass  CCaassiinnoo  FFiigguueeiirraa  AACCPP””, organizada pelo Automóvel Clube de Portugal, a 

realizar-se entre 29 de Abril e 1 de Maio;------------------------------------------------------- 
- ““ CCoorrrriiddaa  MMuunnddiiaall   ddaa  HHaarrmmoonniiaa””, organizada pela Mensagens Positivas, Associação 

Recreativa e Cultural, a realizar-se entre 2 e 6 de Maio.-------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 8º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, 
de 24 de Março.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Empreitada Geral do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida – Plano de 
Sinalização da Ligação do Eixo 1 com a E.M. 569:  - Nos termos do Decreto Regulamentar 
n.º 22-A/98, de 1 de Outubro, foi aprovado, por unanimidade, o plano de sinalização da 
ligação do Eixo 1 com a E.M. 569, constituído no Anexo 13 (Escalão de Ermida) da 
empreitada geral de construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio/Ermida, 
cujo processo foi arquivado junto dos documentos desta reunião e vai ser dada a necessária 
publicitação, conforme o previsto na legislação em vigor.---------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
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APCDI – Campanha Pirilampo Mágico:  - À semelhança de anos anteriores, a Associação 
Pró Cidadão Deficiente Integrado veio solicitar autorização para a venda do pirilampo 
mágico e outros materiais de campanha, no concelho de Sever do Vouga, no período 
compreendido entre 7 e 29 de Maio de 2011.  O órgão executivo aprovou, por 
unanimidade, o pedido apresentado.------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Documentos de Anulação:  - A Câmara tomou conhecimento dos documentos de anulação 
emitidos durante o ano de 2010, de acordo com a listagem apresentada e analisada.---------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Arrendamento da Instalação do Bar da Central de Camionagem – Relatório Final:  - Na 
sequência da análise feita às propostas apresentadas, para “Arrendamento da Instalação do 
Bar da Central de Camionagem”, 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 o arrendamento do Bar da Central de Camionagem a Carla 
Elisabete Almeida Jesus Bastos, pelo montante de 70,00€ (setenta euros) por mês, 
acrescido do IVA à taxa legal em vigor.-------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Vortal – Contrato:  - Tendo sido automaticamente renovado o contrato para os serviços de 
Plataforma Electrónica de Contratação Pública, em Janeiro deste ano, e atendendo ao facto 
de ter sido adoptada uma política interna para a revisão de todos os contratos, foi solicitada 
à sociedade VortalGov uma revisão ao valor do contrato.  Analisado o projecto da decisão 
de adjudicação, que contém as duas propostas de revisão, foi aprovado, por unanimidade, 
contratar este fornecimento à sociedade VortalGov, pelo valor de 14.400,00€ (catorze mil e 
quatrocentos euros) para subscrição da plataforma por um período de 36 meses e 960,00€ 
(novecentos e sessenta euros) para a disponibilização de um consultor para dois dias de 
trabalho.  Foi, igualmente, aprovada a minuta do contrato de aquisição dos referidos 
serviços.  Esta deliberação foi tomada ao abrigo do disposto nos números 4 e 12 do artigo 
22º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, proferindo a Câmara Municipal o parecer 
favorável à renovação daquele contrato com a Vortal, por  mais três anos, para utilização 
da plataforma electrónica, com vista à realização dos procedimentos ao abrigo do Código 
dos Contratos Públicos.--------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
4ª Edição da Feira do Mirtilo – Pedido de Apoio:  - No âmbito da 4ª Edição da Feira do 
Mirtilo, que decorre de 1 a 3 de Julho, a AGIM submeteu uma candidatura ao programa 
SIAC – Sistema de Apoio às Acções Colectivas do Programa Operacional Regional do 
Centro e veio solicitar o apoio financeiro por parte do Município.  Analisado o pedido, o 
órgão executivo deliberou, por unanimidade, apoiar nas despesas não comparticipadas que 
correspondem a 30% do valor total, na condição da candidatura ser aprovada.---------------- 
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.---------------------------------------------- 
Prestação de Contas 2010:  - Com vista ao cumprimento de todas as disposições legais 
sobre apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas do exercício 
económico de 2010, para serem enviados ao Tribunal de Contas, foram elaboradas as 
demonstrações financeiras – Balanço, Demonstração de Resultados e Relatório de Gestão, 
bem como, toda a documentação necessária para a sua apreciação.  De uma forma simples 
e sucinta, esses documentos evidenciam os seguintes valores:------------------------------------ 
- Imobilizado Líquido.................................................................................57.895.912,96€ 
- Existências.......................................................................................................73.574,96€ 
- Dívidas de Terceiros......................................................................................973.971,74€ 
- Títulos Negociáveis..............................................................................................495,00€ 
- Disponibilidades............................................................................................952.384,89€ 
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- Acréscimos e Diferimentos............................................................................267.548,49€ 
- Total do Activo Líquido...........................................................................60.163.888,04€ 
- Património................................................................................................21.783.209,23€ 
- Reservas Legais.............................................................................................824.824,62€ 
- Resultados Transitados.............................................................................16.826.187,03€ 
- Resultado Líquido do Exercício....................................................................213.469,28€ 
- Dívidas a Terceiros: ------------------------------------------------------------------------------- 

- de médio e longo prazo (empréstimos)................................................3.757.137,26€ 
- de curto prazo.......................................................................................2.250.057,72€ 

- Acréscimo de Custos.....................................................................................385.860,72€ 
- Proveitos Diferidos...................................................................................14.429.201,24€ 
- Total dos Fundos Próprios e Passivo........................................................60.163.888,04€ 
A Demonstração de Resultados evidencia os seguintes valores:---------------------------------- 
- Total de Proveitos.......................................................................................9.816.164,20€ 
- Total de Custos...........................................................................................9.602.694,92€ 
- Resultado Líquido do Exercício....................................................................213.469,28€ 
Como o Resultado Líquido do Exercício é positivo, vamos apresentar como proposta à 
Assembleia Municipal:--------------------------------------------------------------------------------- 
a) Levar 5% desse resultado para Reservas Legais;----------------------------------------------- 
b) Levar a parte restante para Resultados Transitados.------------------------------------------- 
Tudo isto porque o valor existente na conta Património é superior a 20% do Activo 
Líquido, estando salvaguardada a disposição referida no ponto 2.7.3.4 do POCAL, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro.-------------------------------------- 
Depois das explicações dadas pelo presidente da Câmara Municipal, sobre os documentos 
apresentados e proposta de aplicação do resultado do exercício, foram os mesmos 
submetidos à votação.----------------------------------------------------------------------------------- 
Os documentos elaborados foram aprovados, por maioria, com quatro votos a favor de 
Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte e Elisabete Henriques e três abstenções de 
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------- 
Bairro da Bela Vista – Atribuição de Duas Garagens Devolutas:  - Na sequência dos 
requerimentos que deram entrada nos serviços para a atribuição de garagens no Bairro da 
Bela Vista, foi proposta a atribuição de duas garagens devolutas, de acordo com a data de 
entrada dos pedidos e o regime de ocupação, bem como a necessidade actual verificada.  
Assim, o órgão executivo deliberou, por unanimidade, atribuir duas garagens nos seguintes 
termos:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- a Maria Isabel Machado Coutinho, arrendatária do apartamento Bloco B, entrada 5, 1º, 

Esq.º, a garagem localizada no Bloco B, fracção A, pelo valor mensal de 6,49€ (seis 
euros e quarenta e nove cêntimos);--------------------------------------------------------------- 

- a Fernanda Maria Rodrigues Viegas, arrendatária do Bloco C, entrada 11, 2º, Dt.º, a 
garagem localizada no Bloco B, fracção C, pelo valor mensal de 5,50€ (cinco euros e 
cinquenta cêntimos).------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Feira Social:  - Estando a ser organizada a primeira Feira Social do Concelho pelos 
serviços de Acção Social em parceria com o CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento 
Social, que irá ser realizada nos dias 20 a 22 de Maio, foi solicitado apoio logístico ao 
Município.  Foi aprovado, por unanimidade, prestar o apoio logístico que consta do ofício 
datado de 8 de Abril e que irá ser arquivado junto dos documentos desta reunião.------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Pedido de Apoio – Workshop:  - A Fundação de Edite Costa Matos, Mão Amiga, vai 
realizar, nos próximo dia 15 de Abril, em parceria com a Fundação da Juventude, um 
workshop de arquitectura para crianças economicamente desfavorecidas.  No ofício datado 
de 4 de Abril, solicitaram o apoio do Município para o transporte das crianças no dia do 
workshop.  Analisado o pedido, foi aprovado, por unanimidade, efectuar o referido 
transporte gratuitamente.------------------------------------------------------------------------------- 
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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.---------------------------------------------- 
------------------------------------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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