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------------------------------------------ACTA N.º 21/2011-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia nove de Novembro de dois mil e onze.--------------------------- 
---- No dia nove de Novembro 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 da funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, Assistente Técnica, para 
redacção da respectiva acta.---------------------------------------------------------------------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças:  Manuel da Silva Soares, Presidente;  Raul 
Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete Martins Henriques, João Miguel Tavares de 
Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.---- 
---- Foi registada a falta de António José Martins Coutinho, justificada por escrito.---------- 
---- 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----------------------------------------- 
- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- 
- “Arruamento e Obras Complementares – Reparação e Conservação de Passeios e 

Pequenos Largos na Vila – 2ª Fase” – Recepção Provisória---------------------------------- 
- Fábrica da Igreja de Sever do Vouga – RSU – Isenção--------------------------------------- 
- Festa de Natal – 2011------------------------------------------------------------------------------ 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------- 
2) “Rede Viária - Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual” – Prorrogação 
de Prazo---------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) Concurso Público – Prestação de Serviço de Seguros-------------------------------------- 
4) “EcoPolis Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar – Requalificação da Rua do 
Comércio” – Abertura de Procedimento--------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 04 de Novembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 593.235,91€ (quinhentos e noventa e três mil, duzentos e trinta e 
cinco euros e noventa e um cêntimos) e Operações não Orçamentais = 470.901,81€ 
(quatrocentos e setenta mil, novecentos e um euros e oitenta e um cêntimos).----------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Licença sem Remuneração de Longa Duração:  - A Câmara tomou conhecimento da 
licença sem remuneração de longa duração concedida ao trabalhador deste Município 
Alcides Fernandes Castro.------------------------------------------------------------------------------ 
Protocolo – CATL de Talhadas:  - De igual modo, a Câmara tomou conhecimento do 
protocolo celebrado entre a Santa Casa da Misericórdia, o Município de Sever do Vouga, a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas de Talhadas e a 
Junta de Freguesia de Talhadas, para asseguramento do Centro de Actividades de Tempos 
Livres na freguesia de Talhadas.---------------------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Autos de Medição: Foram presentes e aprovados os seguintes autos 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 24 de trabalho contratual no valor de 40.662,89€ (quarenta mil, 

seiscentos e sessenta e dois euros e oitenta e nove cêntimos), acrescido do IVA.--------- 
bb))  ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa  ––  RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  

CCaassaall””:------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de 6.775,00€ (seis mil, 

setecentos e setenta e cinco euros), acrescido do IVA.---------------------------------------- 
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cc))  ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa  ––  RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
JJaarrddiimm  ee  RReessppeeccttiivvoo  EEssppaaççoo  AAddjjaacceennttee  ee  JJaarrddiimm  MMuunniicciippaall ””:-------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de 8.855,50€ (oito mil, 
oitocentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.----------- 

dd))  ““ AArrrruuaammeennttooss  ee  OObbrraass  CCoommpplleemmeennttaarreess  ––  RReeppaarraaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddee  PPaasssseeiiooss  ee  
PPeeqquueennooss  LLaarrggooss  nnaa  VVii llaa  ––  22ªª  FFaassee””:------------------------------------------------- ------------ 

- Auto de Medição n.º 6 de trabalho contratual no valor de 26.890,00€ (vinte e seis mil, 
oitocentos e noventa euros), acrescido do IVA;------------------------------------------------ 

ee))  ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa  ––  RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  PPaarrqquuee  ddee  EEnneerrggiiaa””:------------ 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de 5.626,40€ (cinco mil, 

seiscentos e vinte e seis euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA;-------------------- 
ff ))  ““ CCeennttrroo  EEssccoollaarr  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess””:------------------------------------------------- ----------- 
- Auto de Medição n.º 15 de trabalho contratual no valor de 40.168,32€ (quarenta mil, 

cento e sessenta e oito euros e trinta e dois cêntimos), acrescido do IVA;----------------- 
gg))  ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa  ––  RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeaabbii ll ii ttaaççããoo  ee  AAddaappttaaççããoo  ddaa  

CCaassaa  ddoo  SSeerrrraallhheeiirroo  ppaarraa  IInnssttaallaaççããoo  ddee  uummaa  CCoozziinnhhaa  CCoommuunnii ttáárriiaa””:------------------------ 
- Auto de Medição n.º 4 de trabalho contratual no valor de 4.021,39€ (vinte e seis mil, 

oitocentos e noventa euros), acrescido do IVA.------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 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:------------------------------- 
-   ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa  ––  RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeaabbii ll ii ttaaççããoo  ee  AAddaappttaaççããoo  

ddaa  CCaassaa  ddoo  SSeerrrraallhheeiirroo  ppaarraa  IInnssttaallaaççããoo  ddee  uummaa  CCoozziinnhhaa  CCoommuunnii ttáárriiaa””, conforme 
Revisão de Preços n.º 3, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até Setembro de 
2011, sujeitos a revisão;--------------------------------------------------------------------------- 

- ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa  ––  RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
JJaarrddiimm  ee  RReessppeeccttiivvoo  EEssppaaççoo  AAddjjaacceennttee  ee  JJaarrddiimm  MMuunniicciippaall ””, conforme Revisão de 
Preços n.º 1, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até Setembro de 2011, 
sujeitos a revisão;----------------------------------------------------------------------------------- 

--  ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa  ––  RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
CCaassaall””, conforme Revisão de Preços n.º 1, sem qualquer valor dos trabalhos realizados 
até Junho de 2011, sujeitos a revisão;------------------------------------------------------------  

-   ““ CCeennttrroo  EEssccoollaarr  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess””, sétima revisão, no valor de 14.566,63€ 
(catorze mil, quinhentos e sessenta euros e sessenta e três cêntimos).---------------------- 

- ““ RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””, sétima revisão, no 
valor de 5.919,97€ (cinco mil, novecentos e dezanove euros e noventa e sete 
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ““ EECCOOPPOOLLIISS  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa  ––  RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  PPaarrqquuee  ddee  EEnneerrggiiaa””, 
conforme Revisão de Preços n.º 1, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até 
Outubro de 2011, sujeitos a revisão;------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
“Arruamento e Obras Complementares – Reparação e Conservação de Passeios e Pequenos 
Largos na Vila – 2ª Fase” – Recepção Provisória:  - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi 
presente e aprovado, por unanimidade, o Auto de Recepção Provisória da empreitada em 
epígrafe, adjudicada à firma Construtora Paulista, Lda., uma vez que os trabalhos que 
constituíram a empreitada se encontram concluídos.----------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Fábrica da Igreja de Sever do Vouga – RSU – Isenção:  - Seguidamente, foi analisado o 
requerimento apresentado pela Fábrica da Igreja de Sever do Vouga, a solicitar a isenção 
da tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos.  O Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos 
Urbanos não prevê isenções para este tipo de entidade.  No entanto, este pedido poderá ser 
enquadrado na alínea a), do n.º 2, do artigo 8º Regulamento e Tabela de Taxas e Outras 
Receitas Municipais, que prevê a isenção ou redução até 75% das taxas.  Assim, deliberou 
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a Câmara, por unanimidade, autorizar a alteração da tarifa de RSU de 2,50€ mensais para a 
tarifa mínima de 0,50€ mensais.----------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Festa de Natal – 2011:  - Para a preparação da Festa de Natal 2011, destinada às crianças 
do Pré-Primário e do 1º e Ciclo do concelho, foram consultados três grupos de animação, 
tendo sido aprovado contratar os serviços da Sete Vidas, Lua Imaginária, Lda., pelo valor 
de 1.000,00€ (mil euros), acrescido do IVA.  Foram aprovados, também, os encargos com 
a contratação do serviço de transporte dos alunos do 1º Ciclo, disponibilização dos 
autocarros municipais, aquisição de lembranças, no valor de 2.307,12€ (dois mil, trezentos 
e sete euros e doze cêntimos), acrescido do IVA, e um lanche volante para as cerca de 
1008 crianças.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Aquisição Amigável de Terreno:  - 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) “AAllaarrggaammeennttoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  CCaabbeeççoo  eemm  RRoommeezzaall”:------------------------------------------------ 
- de Urbino Campos Maia, com o número fiscal 110565835, residente no lugar de 

Romezal, da freguesia de Silva Escura, a cedência gratuita de uma parcela de terreno 
com 18m2, localizada no lugar de Romezal, da freguesia de Silva Escura.----------------- 

Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
2) “Rede Viária - Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual” – Prorrogação de 
Prazo:  - Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade 
com a informação técnica, aprovou a Câmara, por maioria, a concessão da prorrogação 
graciosa da obra em curso por um período de 180 dias.-------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio Barbosa 
e Manuel Soares;  Contra – João Almeida, por considerar que foram concedidas 
prorrogações a mais.------------------------------------------------------------------------------------ 
3) Concurso Público – Prestação de Serviço de Seguros:  - Foi analisada a proposta do 
Serviço de Gestão Financeira, para a abertura de um procedimento para “Prestação de 
Serviço de Seguros”, pois o último procedimento de consulta para a realização de seguros 
para a autarquia foi em 1997 e, há já algum tempo, tem-se verificado a necessidade de abrir 
um novo procedimento para diminuição de custos com seguros e actualização dos valores 
segurados.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dando cumprimento ao estabelecido no art.º 22º da Lei do Orçamento de Estado de 2011, 
aprovada através da Lei nº55-A/2010, de 31 de Outubro, deliberou a Câmara Municipal, 
por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo para a organização do procedimento e 
celebração do contrato de seguros da autarquia.---------------------------------------------------- 
Assim, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a abertura do concurso público, 
sendo a cabimentação orçamental feita em cada classificação orgânica em função do 
conjunto de bens a segurar por unidade orgânica e pela classificação económica 02.02.12 – 
Seguros.  Foi, também, aprovado, por unanimidade, o seguinte:--------------------------------- 
a) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------- 

Efectivos:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Presidente:  Luís Figueiredo Martins;------------------------------------------------------- 
- Vogal:  Maria Isabel Figueiredo da Silva;-------------------------------------------------- 
- Vogal:  Lúcia Maria Soares Coutinho.------------------------------------------------------ 
Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Rui Fernando Fernandes Loureiro;.--------------------------------------------------------- 
- Maria Manuela Bastos Pereira.-------------------------------------------------------------- 
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b) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – foi fixado em 60.000,00€ 
(sessenta mil euros);-------------------------------------------------------------------------------- 

c) Que nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
Junho, foi autorizada a despesa relacionada com o respectivo contrato de seguros.------ 
Votação:  A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.----------------------------------------------------- 
4) “EcoPolis Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar – Requalificação da Rua do 
Comércio” – 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 “EcoPolis Sever do Vouga:  Regenerar Humanizar – 
Requalificação da Rua do Comércio”, assim como o programa do concurso e o 
caderno de encargos.  Foi, também, aprovado, por unanimidade, o seguinte:--------------
------------------------------------- 

d) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------- 
Efectivos:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Presidente:  Raul Alberto Conceição Duarte;---------------------------------------------- 
- Vogal:  Fernando Marques Sá Marinheiro;------------------------------------------------ 
- Vogal:  Maria Isabel Figueiredo da Silva.-------------------------------------------------- 
Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Rui Fernando Fernandes Loureiro.---------------------------------------------------------- 

e) Que seja exigida caução nos termos artigo 88º do CCP;-------------------------------------- 
f) Que nos termos da alínea a), 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 - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------Período Destinado ao Público------------------------------------ 
Estiveram presentes três moradores da Rua do Casal, representados por Agostinho 
Henrique Mendes, a solicitarem a reserva de lugares de estacionamento naquela rua, uma 
vez que o projecto de Regeneração Urbana não o prevê.------------------------------------------ 
O Presidente da Câmara sugeriu irem ao local com o vereador para se ver se é possível, 
uma vez que existem medidas específicas para a largura da rua, nomeadamente no que diz 
respeito à largura necessária para a passagem do carro dos bombeiros.------------------------- 
Seguidamente, falou o senhor Hildebrando da Costa e Vasconcelos, referindo que um 
grupo de herdeiros de água são donos de umas presas grandes existentes no Casal que 
estão inactivas e que os proprietários cediam gratuitamente para a criação de um largo de 
estacionamento.------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Presidente da Câmara pediu ao senhor Hildebrando Vasconcelos para ir mostrar o local 
ao vereador para se ponderar a hipótese de uma cedência para o domínio público.------------ 
---- 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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