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------------------------------------------ACTA N.º 18/2011-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e oito de Setembro de dois mil e onze.--------------------- 
---- No dia vinte e oito de Setembro 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, 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 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----------------------------------------- 
- Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-

Ermida – Plano de Emergência – Revisão 3---------------------------------------------------- 
- Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-

Ermida – Actualização do anexo XXV.VIV.03 do Plano de Emergência------------------ 
- Relação dos Processos Licenciados por Despacho--------------------------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Aquisições por via do Direito Privado-------------------------------------------------------- 
2) Auto de Medição-------------------------------------------------------------------------------- 
3) “EcoPolis – Sever do Vouga:  Regenerar – Humanizar:  Requalificação da Avenida 

Comendador Augusto Martins Pereira” – Relatório Final------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 23 de Setembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 592.273,36€ (quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e 
setenta e três euros e trinta e seis cêntimos) e Operações não Orçamentais = 452.211,86€ 
(quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e onze euros e oitenta e seis cêntimos).------ 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Protocolo de Parceria – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Entidade 
Regional de Turismo do Centro de Portugal – Projecto PRORia:  - A Câmara tomou 
conhecimento do protocolo de parceria celebrado entre a CIRA e a Entidade Regional de 
Turismo do Centro de Portugal, no âmbito do Projecto PRORia – Implementação e 
Promoção do Pólo de Marca Turística Ria de Aveiro.--------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitou a palavra o vereador João Almeida para perguntar quais eram as Juntas de 
Freguesia que seriam extintas neste concelho, visto já haver notícias sobre essa matéria na 
comunicação social.------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara Municipal respondeu que apenas tinha sido publicado um 
memorando, traçando as linhas gerais sobre algumas alterações legislativas que vão ser 
elaboradas e onde serão definidas as regras para a fusão ou extinção de municípios e 
freguesias.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Director de Departamento, a pedido do Presidente da Câmara Municipal, disse ter 
enviado, para os e-mails dos vereadores, um exemplar do “Documento Verde da Reforma 
da Administração Local”.------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida 
– Actualização do Anexo XXV.VIV.03 do Plano de Emergência (Revisão 5):  - A empresa 
responsável pela empreitada geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de 
Ribeiradio-Ermida enviou a actualização do Anexo XXV.VIV.03 do Plano de Emergência 
(Revisão 5):  Escalão – Ribeiradio.  A Câmara tomou conhecimento.--------------------------- 
Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida 
– Plano de Emergência – Revisão 3:  - De igual modo, a Câmara tomou conhecimento do 
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Plano de Emergência – Revisão 3 (Escalão – Ermida), da empreitada geral de Construção 
do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida.---------------------------------------- 
Relação dos Processos Licenciados por Despacho:  - A Câmara Municipal tomou 
conhecimento dos despachos exarados pela vereadora do pelouro do Urbanismo, no uso da 
competência subdelegada, referentes aos processos licenciados cujas licenças foram 
levantadas entre 27 de Julho e 28 de Setembro de 2011.------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Aquisições 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) “RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall”:------------------------ 
- de António Bastos Tavares, residente na freguesia de Cedrim, a cedência gratuita de 

uma parcela de terreno com 25m2.--------------------------------------------------------------- 
A análise da expropriação amigável de Joaquim Zacarias Paulino Gabriel, no âmbito da 
empreitada para o “Prolongamento do Parque Urbano – Parque Geriátrico”, foi adiada para 
uma próxima reunião.----------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
2) Auto de Medição: Foi presente e aprovado o seguinte auto de medição de trabalhos para 
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------- 
aa))  ““ CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  EE..BB..  11  ddee  RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  ––  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””:-------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 20 de trabalhos executados no valor de 69.260,60€ (sessenta e 

nove mil, duzentos e sessenta euros e sessenta cêntimos), acrescido do IVA;------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
3) “EcoPolis – Sever do Vouga:  Regenerar – Humanizar:  Requalificação da Avenida 
Comendador Augusto Martins Pereira” – Relatório Final:  - Na sequência da apreciação 
efectuada às propostas apresentadas por cinco concorrentes para a empreitada ““ EECCOOPPOOLLIISS  
––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  ––  HHuummaanniizzaarr::  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  AAvveenniiddaa  CCoommeennddaaddoorr  
AAuugguussttoo  MMaarrttiinnss  PPeerreeii rraa””, o júri elaborou um Relatório Final, onde é proposto adjudicar a 
empreitada à firma PPaavviiaazzeemmééiiss  ––  PPaavviimmeennttaaççõõeess  ddee  AAzzeemmééiiss,,  LLddaa.., pelo valor de 
193.629,38€ (cento e noventa e três mil, seiscentos e vinte e nove euros e trinta e oito 
cêntimos).  A Câmara aprovou, por unanimidade, proceder à adjudicação da empreitada à 
referida empresa.-------------------------------------- 
O vereador Raul Duarte não participou na apreciação e votação deste ponto, tendo-se 
ausentado da sala, por fazer parte do júri.------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
---- 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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