
-------------------------------------------ACTA N.º 04/2016------------------------------------------- 

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

---- No dia vinte e quatro 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 de Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e 

Financeiro, para redação da respetiva acta e 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 vinte 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----------------------------------------- 

 Proposta para Recrutamento Excecional – Museu Municipal--------------------------------- 

 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2016------------------------------------------------------ 

 Agim – Redução Valor Ocupação AAE (Vougapark)------------------------------------------ 

 Aquisição de Serviços – Parecer Prévio---------------------------------------------------------- 

 Ficavouga 2016-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Bolsas de Estudo 2015/2016 – Lista Provisória------------------------------------------------- 

 XVI Edição da Festa da Lampreia e da Vitela--------------------------------------------------- 

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

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

Em 19 de fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações orçamentais = € 2 059 867,26 (dois  milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e 

sessenta e sete euros e vinte e seis cêntimos) e Operações não orçamentais = € 565 067,20 

(quinhentos e sessenta e cinco mil, sessenta e sete euros e vinte cêntimos).-------------------- 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 284 714,49 (duzentos e 

oitenta e quatro mil, setecentos e catorze euros e quarenta e nove cêntimos).------------------ 

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

Nuno Ferreira interveio para questionar se estava a ser estudada alguma forma de 

intervenção na sequência dos danos consideráveis provocados pelo mau tempo verificado 

nas últimas semanas.------------------------------------------------------------------------------------ 

Perguntou qual o ponto de situação do Espaço Cidadão.------------------------------------------ 

Por fim, questionou como estava o processo da aplicação móvel, através da qual as pessoas 

podiam comunicar os buracos que há na via pública, os danos causados em bens do 

domínio público e outras participações.-------------------------------------------------------------- 

Respondendo às questões colocadas, o presidente da Câmara informou que, relativamente 

às intempéries, está a ser feita uma avaliação para se saber qual o prejuízo e preparar um 

dossier para apresentar aos ministérios competentes.----------------------------------------------- 

Sobre o Espaço Cidadão, o presidente da Câmara informou que esse processo estava muito 

atrasado porque a AMA não tinha fundos disponíveis para assumir os compromissos 

exarados nos contratos celebrados com os municípios.-------------------------------------------- 

Relativamente ao sistema de alerta, o presidente da Câmara informou que ainda não se 

tinha avançado com o mesmo, uma vez que ainda não estava a funcionar bem.--------------- 

O presidente da Câmara aproveitou para informar que tinha recebido uma comunicação da 

ANMP a informar que Sever do Vouga não podia ser integrado no sistema de rendas da 

barragem devido à liberalização do mercado e que a Câmara Municipal estava a preparar 

uma contestação àquela decisão.---------------------------------------------------------------------- 

Por fim, informou que já tinha sido apresentada a segunda versão do vídeo promocional 

sobre Sever do Vouga que estava a ser preparado para exibição nos voos da TAP e que 

estava muito melhor do que a versão inicial.-------------------------------------------------------- 

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



Proposta para Recrutamento Excecional – Museu Municipal:  - Com base na proposta 

apresentada e analisada, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, nos termos do n.º 2 

do artigo 64º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, solicitar autorização à Assembleia 

Municipal para a abertura de um procedimento concursal, com vista ao preenchimento de 

um posto de trabalho na categoria de Técnico Superior, para exercer funções no Museu 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2016:  - Foi presente e analisada a proposta para a 1ª 

Alteração do Mapa de Pessoal 2016, elaborada atendendo à necessidade da realização das 

seguintes alterações:------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Criação de um novo posto de trabalho de Assistente Técnico para o Balcão de 

Atendimento, com eliminação do posto que constava no Gabinete Administrativo;------ 

b) Criação de um novo posto de trabalho de Assistente Técnico no Serviço de Ação 

Social e Educação.---------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, apresentar à Assembleia Municipal a 

proposta da primeira alteração ao Mapa de Pessoal 2016, de acordo e para efeitos do 

previsto no artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o previsto na 

alínea o) do n.º 1 do artigo 25º 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.---------------------------------------------- 

Agim – Redução Valor Ocupação AAE (Vougapark):  - A Agim veio solicitar a redução 

do valor mensal das frações que ocupa na Área de Acolhimento Empresarial, por 

considerar ser uma entidade importante para o concelho, especificamente na dinamização 

da área agrícola e promoção da marca Sever do Vouga.  Analisado o pedido e a respetiva 

informação da técnica responsável pela AAE, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, a redução do valor de ocupação, a partir desta data, passando a pagar apenas 

€36,90, por mês, que corresponde ao valor do condomínio.--------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 5º do Capítulo III 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.---------------------------------------------- 

Aquisição de Serviços – Parecer Prévio:  - Nos termos da informação apresentada, decidiu 

a Câmara Municipal, por maioria, emitir parecer prévio favorável, nos termos do n.º 5 do 

artigo 75º da Lei n.º 83-C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à celebração ou 

renovação dos seguintes contratos de aquisição de serviços:-------------------------------------- 

- Serviço de segurança e medicina no trabalho;----------------------------------------------------- 

- Aquisições de serviços para Ficavouga.------------------------------------------------------------ 

O vereador Nuno Ferreira começou por dizer que não fosse mal interpretado o que iria 

dizer sobre a realização da Ficavouga 2016.  Na sua opinião, o valor do orçamento para 

aquele evento era muito elevado e considerava que o mesmo não deveria ultrapassar os € 

150 000,00, tal como tinha sido gasto na Feira do Mirtilo.  Considerava que a autarquia 

deveria estabelecer aquele valor como limite para ser gasto em cada um daqueles dois 

eventos.  E, por aquele motivo, iria abster-se na votação deste ponto da ordem de trabalhos. 

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

Henriques, António Ferreira e Raul Duarte;  Abstenção – Nuno Ferreira.---------------------- 

Ficavouga 2016:  - Foi apresentado o orçamento previsional para a realização da 

Ficavouga 2016, que decorrerá entre os dias 23 e 31 de julho de 2016, com um valor de € 

172 970,00 (cento e setenta e dois mil, novecentos e setenta euros).  Analisado o 

orçamento, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar o mesmo.-------------------- 

Pelos mesmos motivos referidos no ponto anterior, disse o vereador Nuno Ferreira que não 

podia concordar com a estimativa de encargos para este evento, porque considerava que 

não deveria ser superior a € 150 000,00, razão pela qual iria abster-se nesta votação.-------- 

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

Henriques, António Ferreira e Raul Duarte;  Abstenção – Nuno Ferreira.---------------------- 

Bolsas de Estudo 2015/2016 – Lista Provisória:  -  À semelhança de anos anteriores, e com 

base no processo organizado pelos Serviços Sociais desta entidade, resumidos na 



informação que aqui se dá como reproduzida, foi proposta a atribuição de bolsas de estudo 

nos termos do artigo 9º e 11º do regulamento em vigor, aos seguintes alunos:----------------- 

 Adriana Coutinho Gradim 

 Alexandre Manuel Tavares Fernandes 

 André Neto Gradim 

 Andreia Filipa Bastos Pereira 

 Andreia Filipa Carvalheira Soares 

 Daniel Luís Fernandes Carvalho 

 Daniel Seca Mendes 

 Daniela António Portela Rodrigues 

 Edgar Alexandre da Seca Mendes 

 Érica Martins Vieira 

 Fábio André Martins Correia 

 Fábio André Pereira Costa 

 Fábio Rafael Oliveira e Castro 

 Filipa Frias Martins 

 Gonçalo Outeiro Pinho 

 Inês Beatriz da Silva Ferreira 

 Jéssica Andreia Carvalheira Macedo 

 Jorge Luís Junqueira Lopes 

 Liliana Pereira R. Martinho Bastos 

 Marta dos Santos Pereira 

 Patrícia da Silva Tavares 

 Paula Isabel Pereira Rodrigues 

 Pedro Miguel Pereira Martins 

 Ricardo André Henriques Tavares 

 Rodolfo Rodrigues Pereira 

 Telmo Manuel Coutinho Rodrigues 

 Vasco dos Santos Pereira 

 Viviana Filipa Silva Durão 

Considerando as justificações apresentadas na informação dos Serviços de Ação Social, foi 

apresentada a fundamentação para se propor a atribuição de bolsas, em regime de situação 

especial, nos termos do artigo 11º do Regulamento, a dezasseis candidatos.------------------- 

A Câmara aprovou, por unanimidade, atribuir bolsas de estudo aos vinte e oito alunos 

acima indicados, nos termos do regulamento em vigor.-------------------------------------------- 

Segue-se a fase de divulgação da decisão tomada pelo órgão executivo e, nos termos do n.º 

4 do artigo 12º do Regulamento, é concedido o prazo de cinco dias úteis, contados a partir 

da afixação do aviso nos lugares de estilo, para a apresentação de recurso.--------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea hh) 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.---------------------------------------------- 

XVI Edição da Festa da Lampreia e da Vitela:  - À semelhança de anos anteriores, a “Festa 

da Lampreia e da Vitela” será organizada pela Confraria Gastronómica de Sever do Vouga.  

Assim, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a assinatura do protocolo de 

colaboração para a realização do XVI Festival da Lampreia e da Vitela, assumindo esta 

entidade os compromissos indicados naquele documento.---------------------------------------- 

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

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

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

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________


