
 ------------------------------------------ACTA N.º 12/2016------------------------------------------- ---- Reunião ordinária do dia vinte e dois de junho de dois mil e dezasseis.-------------------- 
---- No dia vinte e dois de junho 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 
ata, 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;  Idalina Pereira Tavares, Maria 
Elisabete Martins Henriques e António Rodrigues Ferreira, Vereadores.----------------------- 
---- Foram registadas as faltas de Nuno Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------- 
---- 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, pelos membros Almeida e 
Costa, Elisabete Henriques, Idalina Tavares e António Ferreira.--------------------------------- 
-----------------------------------------Ordem de Trabalhos-----------------------------------------  Feira do Mirtilo 2016 – Programa----------------------------------------------------------------  Proposta Valores Venda artigos Feira do Mirtilo 2016----------------------------------------  Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------  Autos de Revisão-----------------------------------------------------------------------------------  Aquisição Amigável de Terreno------------------------------------------------------------------  Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:---------------------------------------------------------- 

1) LandsdSever – Manifestação Desportiva---------------------------------------------------- 
2) LANCE – Manifestação Desportiva---------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 17 de junho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações orçamentais = €  2 888 138,96 (dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, 
cento e trinta e oito euros e noventa e seis cêntimos) e Operações não orçamentais = €  
527 393,82 (quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e três euros e oitenta e dois 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 780 488,30 (dois 
milhões, setecentos e oitenta mil, quatrocentos e oitenta e oito euros e trinta cêntimos).----- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------- 
Feira do Mirtilo 2016 – Programa:  - Foi aprovado, por unanimidade, o Plano de 
Coordenação e Segurança da Feira Nacional do Mirtilo 2016, assim como a planta do 
recinto, planta de emergência e respetivo programa.----------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina 
Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------- 
Proposta Valores Venda artigos Feira do Mirtilo 2016:  - Foi aprovada, por unanimidade, a 
proposta do presidente da Câmara para fixação dos valores de venda ao público, com IVA 
incluído, dos seguintes artigos alusivos à Feira do Mirtilo:---------------------------------------- 
- T-shirts:  € 6,00;---------------------------------------------------------------------------------------- 
- T-shirts da edição anterior:  € 5,00;----------------------------------------------------------------- 
- Panamás:  € 4,00;-------------------------------------------------------------------------------------- 
- Rota do mirtilo:  € 8,50 por inscrito;---------------------------------------------------------------- 
- Apanha do mirtilo:  € 3,00 por inscrito;------------------------------------------------------------ 
- Volta no Vouguinha:  € 1,00, com um desconto de 50% para menores de 12 anos.---------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina 
Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------- 
Auto de Medição:  - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, o seguinte 
auto de medição de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------  
aa))  ““EE..MM..  555544--11  SSaaííddaa  ddee  FFeellggaarreess  aattéé  aaoo  lliimmiittee  ddoo  CCoonncceellhhoo””:----------------------------------- 



Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor de € 24 116,05 (vinte e quatro 
mil, cento e dezasseis euros e cinco cêntimos), acrescido do IVA.--------------------------  Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina 

Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------- 
Autos de Revisão:  - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, a seguinte 
revisão de preço, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------  
aa))  ““EE..MM..  555544--11  SSaaííddaa  ddee  FFeellggaarreess  aattéé  aaoo  lliimmiittee  ddoo  CCoonncceellhhoo””, conforme a quinta revisão, 

no valor de - € 6 373,52 (seis mil, trezentos e setenta e três euros e cinquenta e dois 
cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------  

bb))  ““CCoommuunniiddaaddee  IInntteerrggeerraacciioonnaall  ––  PPaarrqquuee  IInntteerriiddaaddeess  ––  PPaarrqquuee  GGeerriiááttrriiccoo  ee  RRaaddiiccaall””, 
conforme a décima-primeira revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até 
setembro 2015 sujeitos a revisão.-----------------------------------------------------------------  

cc))  ““AArrrraannjjoo  UUrrbbaannííssttiiccoo  ddaa  EEnnttrraaddaa  ddaa  VViillaa””, conforme a décima-sexta revisão, sem 
qualquer valor dos trabalhos realizados até setembro 2015 sujeitos a revisão.------------  Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina 

Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------- 
Aquisição Amigável de Terreno:  - Foi presente e analisado o seguinte auto de 
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 
efetuadas pelo respetivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação dos 
encargos que dele constam:----------------------------------------------------------------------------  
aa)) “AAqquuiissiiççããoo  ddee  TTeerrrreennoo  ppaarraa  HHoorrttaa  ddoo  CCeennttrroo  EEssccoollaarr  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess”:---------------- 
- de Evangelina Tavares, NIF 171017013, residente no lugar de Couto de Cima, da 
freguesia de Couto de Esteves, a venda de uma parcela de terreno com 373m2, do prédio 
inscrito sob o artigo matricial 9063, da freguesia de Couto de Esteves, rústico, 
confrontando do norte com José Maria Soares Coutinho, do sul com Alberto Coutinho 
Martins, do nascente com Antonio Tavares Silva e do poente com Jerónimo Martins 
Gaspar, pelo valor de € 3 730,00 (três mil, setecentos e trinta euros).--------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina 
Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------- 
Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:--------------------------------------------------------------- 
1) LandsdSever – Manifestação Desportiva:  - Através de carta datada de 15 de junho de 
2016, a LandsdSever – Associação para a Promoção do Património requereu a isenção do 
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva 
para a realização de uma concentração e passeio de vespas no próximo dia 26 de junho de 
2016.  Analisado o pedido e a respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara 
Municipal aprovou, por unanimidade, a referida isenção de taxa.-------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e 
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina 
Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------- 
2) LANCE – Manifestação Desportiva:  - Através de e-mail datado de 17 de junho de 
2016, a LANCE – Liga dos Amigos e Naturais de Couto de Esteves requereu a isenção do 
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva 
para a realização de uma caminhada/corrida no próximo dia 09 de julho de 2016.  
Analisado o pedido e a respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara 
Municipal aprovou, por unanimidade, a referida isenção de taxa.-------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e 
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina 
Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------- 
---- 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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