
 ------------------------------------------ACTA N.º 05/2016------------------------------------------- ---- Reunião ordinária do dia nove de março de dois mil e dezasseis.---------------------------- 
---- No dia nove de março 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.-- 
---- Foram registadas as seguintes presenças:  José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, 
Vice-Presidente;  Nuno Miguel Pereira Martins Ferreira, Idalina Pereira Tavares, Maria 
Elisabete Martins Henriques e Raul Alberto Conceição Duarte, Vereadores.------------------ 
---- Foram registadas as faltas justificadas de António Coutinho e António Ferreira.--------- 
---- 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 Almeida e 
Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-------------------- 
-----------------------------------------Ordem de Trabalhos-----------------------------------------  Proposta Arrendamento Garagem-----------------------------------------------------------------  Regulamento e Tabela de Taxas – Atualização 2016-------------------------------------------  Proposta de Apoio – Daniela Bastos--------------------------------------------------------------  APESE – Pedido de Cedência Gratuita de Transporte------------------------------------------ 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 04 de março, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações orçamentais = €  2 031 417,92 (dois  milhões, trinta e um mil, quatrocentos e 
dezassete euros e noventa e dois cêntimos) e Operações não orçamentais = €  577 970,10 
(quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta euros e dez cêntimos).------------------ 
Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 116 693,79 (um 
milhão, cento e dezasseis mil, seiscentos e noventa e três euros e setenta e nove cêntimos).- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-Presidente da Câmara iniciou este período, propondo um voto de pesar pelo 
falecimento do senhor Teófilo Martins Pereira, que foi vereador da Câmara Municipal, e 
que era pai do Diretor de Departamento e de duas funcionárias do município.  A Câmara 
Municipal aprovou, por unanimidade, o voto de pesar pelo falecimento de Teófilo Martins 
Pereira.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dada a palavra a Nuno Ferreira, que pediu alguma informação relativamente à previsão 
da abertura do museu municipal, e, ainda, sobre o ponto de situação dos trabalhos que ali 
faltavam.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perguntou como estavam os trabalhos de revisão da carta educativa, e qual era o calendário 
de implementação do Centro Escolar.---------------------------------------------------------------- 
Apesar de já ter sido dito várias vezes que no site do município vai sendo colocada 
periodicamente a informação sobre os procedimentos de aquisição superior a 5000 euros, 
Nuno Ferreira voltou a pedir que essa informação fosse enviada ao órgão executivo com 
mais regularidade do que aquela, uma vez que, até à data, nunca receberam aquela 
informação através da Câmara Municipal, pedindo que lhes fizessem chegar essa listagem 
numa próxima reunião.--------------------------------------------------------------------------------- 
Respondendo à intervenção de Nuno Ferreira, e começando pelas questões colocadas sobre 
o Museu Municipal, o Vice-Presidente informou que o presidente da Câmara tinha 
colocado a hipótese de inaugurar o museu no Dia Mundial dos Museus, em maio, e, apesar 
de ainda não haver técnico de museu, a abertura do mesmo será assegurada por duas 
estagiárias, uma com formação nessa área.  Mais informou que os trabalhos que faltavam 
prendiam-se com o encaixe de um aparelho de ar condicionado e um plasma, 
equipamentos que foram danificados aquando da infiltração de água, trabalho da 
responsabilidade do subempreiteiro.  Disse faltar, ainda, a pintura da sala dedicada à 
exploração mineira, que foi danificada pela infiltração de água, e a colocação de dois carris 
e uma vagonete, trabalhos com a duração de cerca de uma semana, e, por fim, a limpeza do 
edifício.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto à Carta Educativa, e segundo as informações que tem, a mesma está na fase final.  
Relativamente ao Centro Escolar, informou que foi concluída a fase da aquisição de 



terrenos para a sua construção e que a tipologia estaria já traçada.  Mais disse que a 
intenção é aproveitar os centros escolares existentes, e que o Centro Escolar irá abranger, 
em princípio, a vila, a Senhorinha, Pessegueiro e, eventualmente, Silva Escura e Dornelas.  
Mais informou que a equipa que está a fazer aquele estudo iria apresenta-lo em breve.------ 
Quanto à listagem das contratações de serviços e aquisições de bens, o Vice-Presidente 
disse que essa informação seria entregue numa próxima reunião.-------------------------------- 
---------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------- 
Proposta Arrendamento Garagem:  - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o 
arrendamento da garagem correspondente à fração C do Bloco C do Bairro Social a Maria 
Adelaide Martins da Silva, mediante o pagamento de uma renda mensal no valor de € 
10,97, de acordo com a proposta apresentada pelo presidente da Câmara.---------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, Elisabete Henriques 
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regulamento e Tabela de Taxas – Atualização 2016:  - A Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, tomar conhecimento da atualização das taxas do Regulamento e Tabela de 
Taxas e Outras Receitas Municipais em 0,5%, a entrar em vigor no dia 1 de abril de 2016.- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 10º do Regulamento e Tabela de Taxas e 
Outras Receitas Municipais.--------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, Elisabete Henriques 
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proposta de Apoio – Daniela Bastos:  - Foi apresentada uma proposta da vereadora do 
pelouro do Desporto e Juventude relacionada com o interesse público e municipal em 
apoiar Daniela Filipa da Silva Bastos que, em 22 de fevereiro de 2016, apresentou um 
pedido de apoio financeiro para poder competir no Troféu Regional de Karting do Oeste 
(TREKO), cuja participação tem um custo de € 10 218,00 (dez mil, duzentos e dezoito 
euros).  Analisada a proposta e respetiva informação de cabimento, 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;  
reconhecendo o papel importante dos agentes locais que muitas vezes passa por um 
empenho altruísta e voluntário;  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 € 1 500,00 (mil e quinhentos 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 – Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, Elisabete Henriques 
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
APESE – Pedido de Cedência Gratuita de Transporte:  - Através de carta datada de 25 de 
fevereiro, a Associação de Pais das Escolas de Silva Escura veio solicitar a isenção do 
pagamento do transporte das crianças do Jardim Infantil de Silva Escura, realizado no 
passado dia 3 de março, à Universidade de Aveiro no âmbito do projeto Ciência na Escola 
“Tinta com Pinta”.  Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a 
isenção do pagamento da taxa relacionada com a 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 – Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, Elisabete Henriques 
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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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