
 ------------------------------------------ACTA N.º 03/2016------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia dez de fevereiro de dois mil e dezasseis.-------------------------- 

---- No dia dez de fevereiro de dois mil e dezasseis, 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, para redação da respetiva acta, e 

Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que 

prestou apoio no esclarecimento de alguns pontos.------------------------------------------------- 

---- Foram registadas as seguintes presenças:  António José Martins Coutinho, Presidente;  

José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente;  Nuno Miguel Pereira Martins 

Ferreira, Idalina Pereira Tavares, Maria Elisabete Martins Henriques, António Rodrigues 

Ferreira e Raul Alberto Conceição Duarte, 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, pelos membros António   

Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 

 Aquisições Amigáveis de Terreno ---------------------------------------------------------------- 

 Redução/Isenção de Taxas:------------------------------------------------------------------------- 

1) Atividade “Ciência à Solta” – Utilização Gratuita Autocarro Municipal---------------- 

2) Atividade PIRLS – Utilização Gratuita Autocarro Municipal----------------------------- 

 Regulamento da Biblioteca Municipal – Início da Consulta Pública------------------------- 

 Colocação Sinal para Pároco em Cedrim -------------------------------------------------------- 

 Colocação Sinal Estacionamento Deficientes em Cedrim ------------------------------------- 

 Ingrow – Regularização de Dívida --------------------------------------------------------------- 

 Graphenest – Aditamento ao Contrato ----------------------------------------------------------- 

 Caixa Tesouraria Municipal - Definição de Valor---------------------------------------------- 

 Revisão Orçamental--------------------------------------------------------------------------------- 

 Freguesia Pessegueiro do Vouga – Apoio para coberto do Edifício do Centro Social----- 

 Vouga Race 2016 – Apoio------------------------------------------------------------------------- 

 GRCS Silvaescurense – Apoio para Campeonato de Canasta--------------------------------- 

 Rallye Baixo Vouga – Apoio---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------- 

Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 

Em 05 de fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações orçamentais = € 2 123 809,40 (dois  milhões, cento e vinte e três mil, oitocentos 

e nove euros e quarenta cêntimos) e Operações não orçamentais = € 575 959,88 

(quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove euros e oitenta e oito 

cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 525 452,15 (quinhentos 

e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois euros e quinze cêntimos).----------------- 

Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 

Equipa de Intervenção Permanente – Plano de Atividades 2016:  - A Câmara tomou 

conhecimento do Plano de Atividades, para o ano de 2016, da Equipa de Intervenção 

Permanente dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga.------------------------------------- 

Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------- 

Aquisições Amigáveis de Terreno:  - Foram presentes e analisados os seguintes autos de 

expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 

efetuadas pelo presidente da Câmara, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação 

dos encargos que deles constam:----------------------------------------------------------------------  

aa)) “AAllaarrggaammeennttoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  FFuunnddoo  ddee  VViillaa  --  PPeesssseegguueeiirroo”:--------------------------------------- 

- de Maria Elvira da Silva Tavares, NIF 172221331, residente no lugar de Nogueira, da 

freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 



6,84m2, do prédio inscrito sob o artigo matricial 2390, da Freguesia de Pessegueiro do 

Vouga, rústico, confrontando do norte com Florinda Rosa de Bastos, do sul com estrada, 

do nascente com António Bastos e do poente com casa do próprio.----------------------------- 

bb)) “EEssttaabbiilliizzaaççããoo  ddee  ttaalluuddee    --  RRuuaa  ddaa  CChhãã  --  PPeesssseegguueeiirroo”:----------------------------------------- 

- de Maria Elvira da Silva Tavares, NIF 172221331, residente no lugar de Nogueira, da 

freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno do 

prédio inscrito sob o artigo matricial 4049, da Freguesia de Pessegueiro do Vouga, rústico, 

confrontando do norte com Adelino Marques Guerra, do sul com caminho, do nascente 

com Hermínio Henriques Correia e do poente com Maria de Fátima Marques.---------------- 

cc)) “EEssttrraaddaa  ddaa  IIggrreejjaa  àà  LLoommbbaa    --  CCeeddrriimm  ++  EEssccooaammeennttoo  ddee  ÁÁgguuaass”:----------------------------- 

- de Augusto Henriques, NIF 106307240, residente no lugar de Cedrim, da União de 

Freguesias de Cedrim e Paradela, a venda de uma parcela de terreno com 1342m2, pelo 

valor de € 3 500,00 (três mil e quinhentos euros) do prédio inscrito sob o artigo matricial 

1167, da União de Freguesias de Cedrim e Paradela, que teve origem no artigo 608 da 

antiga freguesia de Cedrim, rústico, confrontando do norte com Alexandre da Costa Vidal, 

do sul com carreiro, do nascente com Alfredo da Costa Martins e do poente com carreiro.-- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

Redução/Isenção de Taxas:----------------------------------------------------------------------------- 

1) Atividade “Ciência à Solta” – Utilização Gratuita Autocarro Municipal:  - Através de e-

mail datado de 14 de dezembro de 2015, o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga 

veio solicitar a isenção do pagamento relacionado com a utilização do autocarro municipal, 

no passado dia 13 de janeiro de 2016, e próximos dias 9 de março de 13 de abril de 2016, 

para o transporte dos alunos do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico à sede do 

Agrupamento de Escolas para participação na atividade “Ciência à Solta”.  Analisado o 

pedido, a Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, a isenção da taxa de utilização do 

autocarro municipal do dia 13 de janeiro de 2016 e aprovou, por unanimidade, a isenção do 

pagamento da taxa relacionada com o transporte dos dias 9 de março e 13 de abril de 2016. 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

2) Atividade PIRLS – Utilização Gratuita Autocarro Municipal:  - Foi presente um e-mail 

do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga a solicitar a isenção da taxa relacionada 

com a utilização do autocarro municipal, no próximo dia 23 de fevereiro de 2016, para o 

transporte dos alunos do 4º ano da Escola Básica de Couto de Esteves à sede do  

Agrupamento de Escolas para participação no estudo PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study), que é um projeto de investigação que mede a evolução do 

desempenho dos alunos na leitura e estuda as diferenças entre os sistemas educativos de 

mais de cinquenta países.  Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, o pedido de isenção da taxa de utilização do autocarro municipal.-------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

Regulamento da Biblioteca Municipal – Início da Consulta Pública:  - Na sequência da 

abertura do procedimento para a elaboração da proposta do “Regulamento da Biblioteca 

Municipal de Sever do Vouga”, e terminado o prazo para a constituição de interessados, 

verificou-se que não deu entrada qualquer pedido para o mesmo.  Assim, a Câmara 

Municipal aprovou, por unanimidade, o início da consulta pública nos termos do artigo 

101º do CPA – Código do Procedimento Administrativo.----------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

Colocação Sinal para Pároco em Cedrim:  - A Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, a colocação de um sinal de lugar de estacionamento reservado ao Pároco 

junto à Igreja em Cedrim, de acordo com o pedido apresentado pelo presidente da 

Freguesia de Cedrim e Paradela e proposta apresentada pelo vereador do pelouro.----------- 



Esta deliberação foi tomada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, na redação 

dada pelos n.os 1 e 2 do artigo 5º da Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro.------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

Colocação Sinal Estacionamento Deficientes em Cedrim:  - Analisado o pedido de Nídia 

Maria Martins Marques e proposta apresentada pelo vereador do pelouro, a Câmara 

Municipal aprovou, por unanimidade, a colocação de um sinal de estacionamento para 

deficientes (modelo 11d para veículos portadores do dístico de deficiente) junto à entrada 

da sacristia da Igreja de Cedrim.----------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, na redação 

dada pelos n.os 1 e 2 do artigo 5º da Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro.------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

Ingrow – Regularização de Dívida:  - Foi presente uma informação da coordenadora da 

Área de Acolhimento Empresarial (AAE) do Vougapark relacionada com o pedido de 

anulação do contrato de instalação apresentado por Pedro Tiago da Costa Henriques 

Almeida, uma vez que não chegou a ocupar o espaço e por estar numa situação de 

desemprego não tem possibilidade de liquidas as faturas de ocupação em dívida.  

Analisado o pedido e a respetiva informação dos serviços, o órgão executivo deliberou 

proceder à anulação das faturas emitidas em nome de Pedro Tiago da Costa Henriques 

Almeida e cessar o contrato celebrado em 1 de fevereiro de 2014.------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 5º do Regulamento Interno da Área de 

Acolhimento Empresarial.------------------------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

Graphenest – Aditamento ao Contrato:  - Foi analisada a informação da coordenadora da 

Área de Acolhimento Empresarial (AAE) do Vougapark relacionada com o pedido de 

alteração do contrato da empresa Grapehenest, S.A., que pretende mudar-se para a oficina 

157 que está atualmente a ser ocupada por outra empresa.  A Câmara Municipal aprovou, 

por unanimidade, a alteração ao contrato celebrado em 1 de outubro de 2015, na sua 

Cláusula 1, n.º 1 e na sua Cláusula 1, n.º 1, passando a ocupar a oficina 157 com um valor 

de ocupação de € 900,00 mensais, depois da oficina ser desocupada pelo atual locatário.---- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 5º do Regulamento Interno da Área de 

Acolhimento Empresarial.------------------------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

Caixa Tesouraria Municipal - Definição de Valor:  - Para cumprimento do artigo 21º do 

Regulamento do Sistema de Controlo Interno, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, a definição do valor em numerário que pode existir em caixa na Tesouraria 

municipal em € 5 000 (cinco mil euros) por dia, apresentando a responsável pela 

Tesouraria justificação por escrito quando o valor diário ultrapassar aquele valor e não seja 

possível realizar depósito bancário.------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

Revisão 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 redação dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, foi 

elaborada e apresentada a 1ª Revisão Orçamental, correspondente à 3ª Modificação, com 

anulações e reforços do orçamento no valor de € 1 000 000,00 (um milhão de euros), sem 

aumento do valor global do orçamento.  Apenas foram integrados novos projetos no Plano 

Plurianual de Investimentos.  A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à 

Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, a quarta proposta de Revisão 

Orçamental.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao aumento proposto em eletricidade, em aquisição de bens, estudos, 

pareceres, projetos de consultoria e nas instalações de serviços, Nuno Ferreira perguntou 

qual o motivo do reforço daquelas três rubricas.---------------------------------------------------- 



O Diretor de Departamento explicou que na segunda modificação orçamental tinha sido 

necessário reforçar valores que agora estavam a ser repostos.------------------------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, António 

Ferreira e Raul Duarte;  Abstenções – Nuno Ferreira e Idalina Tavares.------------------------ 

Freguesia Pessegueiro do Vouga – Apoio para coberto do Edifício do Centro Social:  - 

Através de carta datada de 9 de novembro de 2015, a Junta de Freguesia de Pessegueiro do 

Vouga veio solicitar um apoio financeiro por parte do município para a substituição da 

cobertura do edifício do Centro Social que está a sofrer infiltrações e que alberga a 

Unidade de Saúde daquela freguesia e, ainda, serve de sede da BUMP.  A Junta de 

Freguesia abriu um concurso por ajuste direto e a melhor proposta foi de € 34 649,04 

(trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove euros e quatro cêntimos), faltando-lhe € 

8 000,00 (oito mil euros) para poder concretizar aquela obra.  Analisado o pedido e a 

respetiva informação de cabimento, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, 

propor à Assembleia Municipal a atribuição de um subsídio extraordinário à Junta de 

Freguesia de Pessegueiro do Vouga, no valor de € 8 000,00 (oito mil euros), para a 

substituição da cobertura do edifício do Centro Social daquela freguesia.---------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 5 do artigo 10º do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Apoios às Freguesias, conjugado com a alínea o), do n.º 1 do artigo 33º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

Vouga Race 2016 – Apoio:  - Através de carta datada de 31 de outubro de 2015, o Viking 

Kayak Clube veio solicitar apoio financeiro por parte do município para a realização do 

evento “Vouga Race 2016”, prova integrada no calendário nacional da Federação 

Portuguesa de Canoagem.  Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de € 1 250,00 (mil, duzentos e 

cinquenta euros), mediante a celebração de um protocolo.---------------------------------------- 

O vereador Nuno Ferreira perguntou se o apoio não teria que respeitar o limite de 30% 

como consta no regulamento.-------------------------------------------------------------------------- 

Foi-lhe respondido que iria ser celebrado um protocolo com o pagamento em duas fases, 

numa das quais era solicitada a apresentação de um relatório com as despesas e os serviços 

iriam avaliar se o subsídio aprovado corresponderia a menos de 30% dos gastos realizados 

naquele evento e só seria processado até ao limite previsto no regulamento.------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 7º do Programa para a Concessão 

de Apoios ao Desenvolvimento do Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao 

Associativismo do Concelho.-------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

GRCS Silvaescurense – Apoio para Campeonato de Canasta:  - A Câmara Municipal 

ratificou, por unanimidade, a oferta de medalhas e placas ao Grupo Recreativo e Cultural 

Silvaescurense, para o Campeonato de Canasta, realizado no passado dia 5 de fevereiro de 

2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 7 do artigo 6º do Programa para a Concessão 

de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao 

Associativismo do concelho, conjugado com a alínea o), do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

Rallye Baixo Vouga – Apoio:  - Foi presente uma proposta do presidente da Câmara 

relacionada com a possível realização do evento “Rallye Baixo Vouga”, que irá passar 

pelos municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, numa data próxima a 

definir, sendo organizada pelo Targa Clube e que terá um custo aproximado de € 60 000,00 

(sessenta mil euros) a dividir em partes iguais pelos três municípios.  Analisada a proposta, 

a informação do Diretor Administrativo e Financeiro e a proposta de realização do evento, 

a Câmara Municipal, reconhecendo o interesse público desta atividade, para a promoção 

do concelho;  considerando o objetivo de estimular e apoiar a formação e a prática 

desportiva;  considerando tornar-se importante estimular o desporto para contribuir de 



forma positiva no equilíbrio e saúde dos participantes e da população, designadamente 

onde predomina a qualidade de vida, aprovou, por unanimidade, a atribuição de um 

subsídio no valor de € 20 000,00 (vinte mil euros).------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

---------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------- 

Não foi registada qualquer participação.------------------------------------------------------------- 

---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________


