
 ------------------------------------------ACTA N.º 15/2016------------------------------------------- 

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

---- No dia dez de agosto 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 ata.------------------------------------------------------------ 

---- Foram registadas as seguintes presenças:  José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, 

Vice-Presidente; Nuno Miguel Pereira Martins Ferreira, Idalina Pereira Tavares, António 

Rodrigues Ferreira e Raul Alberto Conceição Duarte, Vereadores.------------------------------ 

---- Foram registadas as faltas justificadas de António Coutinho e Elisabete Henriques, por 

se encontrarem de férias.------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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, Nuno Ferreira, Idalina Pereira Tavares e Raul Duarte, depois de transmitidas 

pequenas alterações na redação da mesma.---------------------------------------------------------- 

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

 Assembleia Municipal de Viseu – Moção pela Abolição das Portagens na A24 e A25-- 

 Auto de Receção Provisória da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos – 

I”------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ 

 Auto de Revisão------------------------------------------------------------------------------------ 

 Ordenamento do Trânsito no Parque Senhora da Saúde – 13 a 15 agosto------------------ 

 Manuais Escolares 2016/2017 – 1º CEB-------------------------------------------------------- 

 ASK – Vouga Sport Team – Apoio-------------------------------------------------------------- 

 Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Renovação do Acordo de Cooperação – 

Componente Refeição------------------------------------------------------------------------------ 

 Programa de Generalização do Fornecimento de Refeição Escolares aos Alunos do 1º 

CEB – Ano Letivo 2016/2017-------------------------------------------------------------------- 

 Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Componentes de Apoio à Família. 

Aprovação dos Valores Referentes aos Escalões e Respetivas Tabelas de 

Comparticipação------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Operações orçamentais = € 2 129 495,99 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, 

quatrocentos e noventa e cinco euros e noventa e nove cêntimos) e Operações não 

orçamentais = € 533 427,26 (quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e sete 

euros e vinte e seis cêntimos).------------------------------------------------------------------------- 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 322 361,04 (dois 

milhões, trezentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e um euros e quatro cêntimos).--- 

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

Nuno Ferreira pediu se seria possível ter acesso a um documento simples sobre a execução 

orçamental do primeiro semestre para ter uma noção do ponto de situação da execução 

financeira do município. Solicitou ainda o ponto de situação dos dois processos de 

arrendamento do quiosque localizado no Arruamento Novo e do bar da praia fluvial.-------- 

O Vice-Presidente informou que o quiosque tinha sido adjudicado a Carlos José Marques, 

por € 90,00 para três meses e o bar da praia fluvial tinha sido adjudicado à Turnauga por € 

252,90/mês.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vice-Presidente pediu ao Diretor de Departamento que disponibilizasse os dados sobre a 

execução orçamental.----------------------------------------------------------------------------------- 

Continuando a sua intervenção, Nuno Ferreira perguntou qual a avaliação dos três meses 

de funcionamento do Museu Municipal. Mais questionou qual tinha sido a base para a 

informação publicada no Jornal de Notícias sobre a qualidade de água, que colocou o 

Município de Sever do Vouga num dos três piores do país. Por fim, pediu que fossem 



disponibilizadas as contas da Ficavouga 2016.  Aproveitou para reiterar o elevado 

investimento num evento apenas, referindo que o mesmo representa 2% do orçamento 

camarário e que o mesmo poderia ser realizado por um valor inferior e com a mesma 

qualidade.  Mais disse considerar que o cartaz foi muito bom, mas não para a maioria das 

pessoas, uma vez que não era direcionado para todos.  Da avaliação feita, segundo a sua 

opinião, o palco localizado na parte de cima não funcionou e que o modelo de duas bandas 

seguidas à noite prolongou os horários pela noite dentro, não fixando as pessoas no evento. 

O Vice-Presidente informou que iria enviar aos membros do executivo os dados 

estatísticos referentes aos visitantes do novo museu, relativos aos três primeiros meses de 

funcionamento.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à informação no Jornal de Notícias, o Vice-Presidente informou que tinha 

sido solicitada a realização de novas análises à água, em alguns pontos de recolha, sendo 

certo que os resultados publicados melhoraram em relação ao ano anterior.-------------------- 

No que respeita às contas do Ficavouga, referiu que, em virtude de não se encontrarem 

ainda fechadas, as mesmas seriam divulgadas logo que tal aconteça.---------------------------- 

O Vice-Presidente informou que o Presidente da Câmara ponderava a ativação do plano de 

emergência municipal, estando o mesmo em articulação com a CIRA, para haver uma 

posição comum e idêntica aos demais municípios fustigados por incêndios.------------------- 

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

Projeto “Deixa a Tua Marca” – Ficavouga 2016 – Agradecimento:  - A Câmara tomou 

conhecimento do agradecimento apresentado pela AMH – Consulting, Unipessoal, Lda., 

pela colaboração do Município no projeto “Deixa a Tua Marca” desenvolvido durante a 

Ficavouga 2016.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal de Viseu – Moção pela Abolição das Portagens na A24 e A25:  - O 

órgão executivo tomou conhecimento do conteúdo da moção pela abolição das portagens 

na A25 e A25 aprovada na sessão da Assembleia Municipal de Viseu.------------------------- 

Auto de Receção Provisória da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos – I”:   

- Foi recebida provisoriamente, a obra indicada em epígrafe, conforme auto elaborado e 

assinado pelos respetivos responsáveis, nos termos do artigo 395º, do Código dos 

Contratos Públicos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Auto de Medição:  - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, o seguinte 

auto de medição de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------  

aa))  ““RReeppaarraaççããoo  ddee  PPeeqquueennooss  TTrrooççooss  ee  LLaarrggooss  ––  II””:-------------------------------------------------- 

Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor de -€ 2 871,39 (dois mil, 

oitocentos e setenta e um euros e trinta e nove cêntimos), acrescido do IVA.-------------  

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

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Auto de Revisão:  - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, a seguinte 

revisão de preço, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------  

aa))  ““RReeppaarraaççããoo  ddee  PPeeqquueennooss  TTrrooççooss  ee  LLaarrggooss  ––  II””, conforme a quinta revisão, no valor de -€  

2 871,39 (dois mil, oitocentos e setenta e um euros e trinta e nove cêntimos).------------  

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

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordenamento do Trânsito no Parque Senhora da Saúde – 13 a 15 agosto:  - A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do ordenamento de trânsito e estacionamento no Parque da 

Senhora da Saúde no período compreendido entre os dias 13, 14 e 15 de agosto de 2016, e 

aprovou-o por unanimidade, no que respeita ao troço compreendido nos limites do nosso 

concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manuais Escolares 2016/2017 – 1º CEB:  - Tendo em conta a iniciativa do governo em 

oferecer os manuais escolares a todos os alunos que integram o 1º ano do Ensino Básico a 

nível nacional, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, oferecer os manuais 

escolares aos alunos do 2º, 3º e 4º anos escolares do Ensino Básico do concelho e, ainda, 



oferecer os cadernos de atividades a todos os alunos do Ensino Básico do concelho.  

Assim, foi aprovado, por unanimidade, autorizar a despesa e abertura do procedimento 

para a “Aquisição de Manuais Escolares 2016/2017”.--------------------------------------------- 

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

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASK – Vouga Sport Team – Apoio:  - À semelhança do ano passado, foi apresentada uma 

proposta da vereadora do pelouro do Desporto e Juventude relacionada com o interesse 

público e municipal em apoiar o ASK Vouga Sport Team que, em 24 de junho de 2016, 

apresentou um pedido de apoio financeiro para a sua participação no Campeonato 

Nacional de Kartcross.  Analisada a proposta e respetiva informação do Diretor 

Administrativo e Financeiro, 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 € 2 500,00 (dois 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, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Renovação do Acordo de Cooperação – 

Componente Refeição:  - Foi aprovada, por unanimidade, a renovação dos Acordos de 

Cooperação celebrados entre o Município e a Associação Pró-Cidadão Deficiente 

Integrado, o Centro Social Paroquial Maria da Glória, a Fundação Bernardo Barbosa de 

Quadros e a Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, com vista à prossecução da 

componente de apoio à família relacionado com o fornecimento das refeições da rede pré-

escolar, para o ano letivo de 2016/2017.  Mais foi deliberado, por unanimidade, atualizar o 

valor da refeição para € 2,20 (dois euros e vinte cêntimos) por criança------------------------- 

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

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeição Escolares aos Alunos do 1º CEB 

– Ano Letivo 2016/2017:  - Foi aprovada, por unanimidade, a renovação dos Acordos de 

Cooperação celebrados entre o Município e a Associação Pró-Cidadão Deficiente 

Integrado, o Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, o Centro 

Social Paroquial Maria da Glória, a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros e a Santa 

Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, com vista à prossecução da componente de apoio 

à família relacionado com o fornecimento das refeições do 1º CEB, para o ano letivo de 

2016/2017.  Mais foi deliberado, por unanimidade, atualizar o valor da confeção e 

atribuição da refeição para € 2,45 (dois euros e quarenta e cinco cêntimos), por criança, 

para as IPSS onde as crianças se desloquem às suas instalações para comerem e € 2,20 

(dois euros e vinte cêntimos), por criança, para a confeção e entrega da refeição.------------- 

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

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Componentes de Apoio à Família. 

Aprovação dos Valores Referentes aos Escalões e Respetivas Tabelas de Comparticipação:  

- À semelhança de anos anteriores, foi analisada a informação emitida pela Técnica dos 

Serviços Sociais referente aos valores dos escalões para refeições e prolongamento nos 

Jardins Infantis.  O órgão executivo aprovou, por unanimidade, os escalões e respetivas 

tabelas de comparticipações para o ano letivo de 2016/2017  Foram, de igual modo, 

aprovados por unanimidade, os valores dos encargos trimestrais dos Jardins de Infância 

para a aquisição de bens e serviços destinados ao prolongamento do horário e fornecimento 

de refeições para as crianças a movimentar através do Fundo de Maneio já constituído.  O 

órgão executivo aprovou, ainda, o pagamento da componente refeição até trinta dias após a 

apresentação da fatura mensal emitida pelas IPSS.  De igual modo, foi aprovado, por 

unanimidade, manter os acordos com as IPSS locais, mediante a renovação dos protocolos 



de cooperação para o ano letivo 2016/2017, com o valor de € 2,20 (dois euros e vinte 

cêntimos) por refeição para as IPSS que apenas fornecem a refeição.--------------------------- 

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

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Emília Matilde Augusta dos Santos interveio para pedir a reparação de um caminho de 

acesso à sua casa de habitação, no lugar do Rachado, na freguesia de Sever do Vouga.  

Mais questionou o ponto de situação do acesso ao seu pinhal em Cedrim, sobre o qual 

tinha falado na reunião de Câmara de 13 de janeiro de 2016.------------------------------------- 

O vereador Raúl Duarte informou que a EDP já tinha assumido fazer ou suportar os 

encargos com a reposição daquele caminho, faltando a assinatura de um protocolo para a 

realização do mesmo.----------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, interveio Messias Manuel Ferreira Cardoso que quis saber o que se estava a 

passar com a sua empresa Vougaldeias, uma vez que tem uma obra parada há cerca de um 

mês devido à reparação prevista de uma estrada.  Mais disse que a Junta de Freguesia tinha 

colocado questões quanto ao alinhamento e perguntou se podia ter acesso a esse 

documento.  Falou, ainda, sobre o processo de recuperação de um canastro e um palheiro, 

sobre o qual nunca obteve resposta.------------------------------------------------------------------- 

Disse, ainda, que técnicos com interesses na área do alojamento local emitissem pareceres 

técnicos sobre a sua obra.------------------------------------------------------------------------------- 

Manifestou o seu desagrado por, no decurso da Ficavouga, evento para o qual deu a sua 

colaboração graciosa, tivessem sido desmarcadas, no próprio dia e sem qualquer 

justificação, alguns quartos.---------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, falou sobre o saneamento no lugar de Couto de Baixo, dizendo que tinha sido 

referido que iria ser colocada água (entretanto colocada) e saneamento (que não foi feito há 

oito anos atrás) e lamentou ter-se feito uma estrada sem as infraestruturas necessárias 

inerentes a um empreendimento turístico.------------------------------------------------------------ 

Respondendo às questões colocadas, e começando pelo processo de obras, o Vice-

Presidente disse que as mesmas tinham tido início sem que a requerente estivesse munida 

do necessário alvará de obras.------------------------------------------------------------------------- 

O processo de alteração ao projeto inicial encontra-se em fase de apreciação, tendo 

inclusivamente sido pedido um parecer ao consultor jurídico do município.------------------- 

Relativamente à Ficavouga, o Vice-Presidente disse desconhecer o facto e que iria apurar 

junto da Dr.ª Brígida Alves as circunstâncias em que ocorreu o cancelamento das 

dormidas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao saneamento no lugar de Couto de Baixo, o Vice-Presidente disse que o mesmo é 

da responsabilidade da AdRA, competindo ao Município pressionar esta entidade para 

realizar, o mais breve possível, as infraestruturas em falta, o que tem feito com 

regularidade.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________


