
 ------------------------------------------ATA N.º 14/2016--------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e sete de julho de dois mil e dezasseis.--------------------- 

---- No dia vinte e sete de julho 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:  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 e Raul Alberto 

Conceição Duarte, Vereadores.------------------------------------------------------------------------ 

---- Foi registada a falta justificada de António Ferreira.------------------------------------------ 

---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e quinze minutos, tendo sido dispensada 

a leitura da ata 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.  Foram 

apresentadas sugestões de alteração da ata, as quais foram aceites para serem apreciadas e 

votadas nesta reunião.  Colocadas à votação, foram as mesmas aprovadas por 

unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade por António Coutinho, 

Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete Henriques.------------------------------------------ 

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

 Aquisição Amigável de Terreno------------------------------------------------------------------ 

 Abaixo Assinado – Moradores de Couto de Baixo – Pavimentação de Estrada----------- 

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

 Autos de Revisão----------------------------------------------------------------------------------- 

 Associação Sempre Escola – Licença Especial de Ruído – Isenção de Taxas------------- 

 Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Talhadas – Pedido de Apoio----------------- 

 Municípia, S.A. – Venda de Ações--------------------------------------------------------------- 

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

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

Autoridade Nacional de Proteção Civil – Aviso POSEUR – Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários – Aquisição de uma Viatura 2016: - A Câmara tomou 

conhecimento do parecer emitido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil relacionado 

com a candidatura apresentada pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Sever do Vouga  para a aquisição de um veículo operacional de proteção e socorro.------ 

Resumo Diário de Tesouraria: - Em 22 de julho, o “Resumo Diário de Tesouraria” 

apresentava os seguintes valores em euros: de Operações orçamentais 2 533 634,59 (dois 

milhões, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e trinta e quatro euros e cinquenta e nove 

cêntimos); e de Operações não orçamentais 542 233,17 (quinhentos e quarenta e dois mil, 

duzentos e trinta e três euros e dezassete cêntimos).------------------------------------------------ 

Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis em 11 de julho eram de euros 1 997 341,73 

(um milhão, novecentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e um euros e setenta e 

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

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

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

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

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)) “EEssttrraaddaa  ddoo  CCaammppoo  eemm  PPaarraaddeellaa”:----------------------------------------------------------------- 

- de João Costa dos Santos, NIF 174384718, residente no lugar de Campo, da União de 

Freguesias de Cedrim e Paradela, a venda de uma parcela de terreno com 100m2, do prédio 

inscrito sob o artigo matricial 1714 da União de Freguesias de Cedrim e Paradela, rústico, 

confrontando do norte com caminho, do sul com Norberto Lopes da Silva Lobo, do 

nascente com Manuel Henriques Tavares e do poente com Adriano da Silva Matos, pelo 

valor de € 600,00 (seiscentos euros).----------------------------------------------------------------- 



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

Pereira Tavares, Elisabete Henriques e Raul Duarte.----------------------------------------------- 

Abaixo Assinado – Moradores de Couto de Baixo – Pavimentação de Estrada:  - Foi 

presente e analisado um abaixo assinado apresentado por moradores do lugar de Couto de 

Baixo sobre o prolongamento da pavimentação em tapete da Estrada do Bouço Velho até 

ao centro do lugar de Couto de Baixo (Eira da Bouça).  A Câmara Municipal deliberou 

tomar conhecimento do conteúdo do documento, tendo-se falado sobre a colocação de 

pedra como está no projeto ou alterar para tapete, ficando a ideia que pode ser aceite uma 

ou outra hipótese.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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 4 de trabalho contratual no valor de -€ 1 368,61 (mil, trezentos e 

sessenta e oito euros e sessenta e um cêntimos), acrescido do IVA.-------------------------  

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

Pereira Tavares, Elisabete Henriques e Raul Duarte.----------------------------------------------- 

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

€ 1 368,61 (mil, trezentos e sessenta e oito euros e sessenta e um cêntimos).-------------  

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

Pereira Tavares, Elisabete Henriques e Raul Duarte.----------------------------------------------- 

Associação Sempre Escola – Licença Especial de Ruído – Isenção de Taxas:  - Foi 

presente e analisado o pedido de isenção de taxas apresentado pela Associação Sempre 

Escola relacionada com a emissão de uma Licença Especial de Ruido para a realização de 

um arraial em honra de São Geraldo, nos próximos dias 12 a 14 de agosto de 2016, no 

lugar de Irijó, na freguesia de Rocas do Vouga.  A Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão da Licença 

Especial de Ruído.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi, ainda, deliberado, por unanimidade, questionar a Associação se celebra contratos com 

os grupos de atuação nas festas que realizam.------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Nuno Martins Ferreira, Idalina 

Pereira Tavares, Elisabete Henriques e Raul Duarte.----------------------------------------------- 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Talhadas – Pedido de Apoio:  - Através de 

carta datada de 6 de junho de 2016, a Fábrica da Igreja Paroquial de Talhadas veio solicitar 

um apoio financeiro para a realização de uma intervenção de preservação no edifício da 

Igreja de Talhadas, incluindo a execução de calçadas no espaço que envolve a igreja, com 

a condução de águas pluviais.  O orçamento apresentado é de € 24 555,00 (vinte e quatro 

mil, quinhentos e cinquenta euros), acrescido do IVA.  Analisado o pedido e a respetiva 

informação do Diretor de Departamento, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a 

atribuição de um subsídio no valor de € 5 000,00 (cinco mil euros) mediante a celebração 

de um protocolo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o) 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 Martins Ferreira, Idalina 

Pereira Tavares, Elisabete Henriques e Raul Duarte.----------------------------------------------- 

Municípia, S.A. – Venda de Ações:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos 

procedimentos realizados na sequência das decisões tomadas antes para a venda das ações 

que o município detém na Municípia.  Em resposta dada pela sociedade Municípia, foi 

transmitido que o Conselho de Administração aprovou a aquisição de ações próprias pelo 

valor de € 0,01/cada, desde que fossem pagos os valores em dívida do equilíbrio de contas.  

O órgão executivo decidiu que se deveria dar seguimento ao processo de venda das ações 

da Municípia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pereira Tavares, Elisabete Henriques e Raul Duarte.----------------------------------------------- 



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

Não houve 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________


