
--------------------------------------------ATA N.º 08/2017-------------------------------------------- ---- Reunião ordinária do dia vinte e seis de abril dois mil e dezassete.------------------------- 
---- No dia vinte e seis de abril dois mil e dezassete, 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;   
Idalina Pereira Tavares, Maria Elisabete Martins Henriques e Raul Alberto da Conceição 
Duarte, Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foram registadas as faltas justificadas de Almeida e Costa, António Ferreira e Nuno 
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e trinta 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.-------------- 
---- A ata da reunião anterior foi aprovada, por unanimidade, pelos membros António 
Coutinho, Idalina Tavares e Elisabete Henriques.-------------------------------------------------- 
-----------------------------------------Ordem de Trabalhos-----------------------------------------  Modificações Orçamentais – Despesa e PPI----------------------------------------------------  Vouga Sport Clube – Requalificação de Sede--------------------------------------------------  Certificação Legal das Contas – Relatório sobre a Auditoria das Demonstrações 

Financeiras-------------------------------------------------------------------------------------------  Homologação da Conta Relativa ao Exercício de 2009 – Recomendações-----------------  Candidatura POSEUR “Instalação de Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 
nos Concelhos de Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga”------------------------------------  Freguesia de Cedrim e Paradela – Sentido Único no Troço na Ciclovia--------------------  Auto de Medição-----------------------------------------------------------------------------------  Auto de Revisão------------------------------------------------------------------------------------  “Centro Escolar de Sever do Vouga” – Aprovação Decisão Erros e Omissões-----------  Clube de Caça e Pesca de Silva Escura – Cedência da Escola do Espinheiro-------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 21 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações orçamentais = € 2 517 870,96 (dois milhões, quinhentos e dezassete mil, 
oitocentos e setenta euros e noventa e seis cêntimos) e Operações não orçamentais = € 
552 278,26 (quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e oito euros e vinte e seis 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 871 761,91 (um 
milhão, oitocentos e setenta e um mil, setecentos e sessenta e um euros e noventa e um 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------------  
Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 
Correspondência:----------------------------------------------------------------------------------------  
Anexos às Demonstrações Financeiras:  - A Câmara tomou conhecimento das 
modificações realizadas em alguns valores sem alteração à prestação de contas, 
nomeadamente nas páginas 43 e 47 do relatório de gestão e nas páginas 9, 15 e 18 do 
anexo ao balanço e à demonstração de resultados.-------------------------------------------------- 
Relatório de Gestão:  - A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Gestão referente à 
prestação de contas do ano de 2016.------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------Período da Ordem do Dia---------------------------------------
Modificações Orçamentais – Despesa e PPI:  - A Câmara deliberou, por unanimidade, 
alterar a modificação que tinha sido aprovada na reunião anterior.  A alteração foi proposta 
para a inclusão da rubrica 08050101 no Orçamento de Despesa e projeto 100101 no Plano 
Plurianual de Investimentos com vista a criar as rubricas necessárias para a despesa 
relacionada com o projeto cuja candidatura foi aprovada no POSEUR com vista à 
realização da empreitada “Instalação de Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios, nos 
concelhos de Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga”.--------------------------------------------- 



Votação:  A favor - António Coutinho, Idalina Tavares, Elisabete Henriques e Raul 
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vouga Sport Clube – Requalificação de Sede:  - Foi presente um pedido de apoio 
financeiro apresentado pelo Vouga Sport Clube relacionado com a recuperação e 
requalificação do edifício onde funciona a sua sede.  Analisado o pedido apresentado por 
aquela associação e proposta apresentada pelo presidente da Câmara, o órgão executivo 
aprovou, por unanimidade, a atribuição de um apoio extraordinário correspondente a 30% 
do custo global das obras de beneficiação e até ao limite de € 1 498,58 (mil, quatrocentos e 
noventa e oito euros e cinquenta e oito cêntimos) 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, Idalina Tavares, Elisabete Henriques e Raul 
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Certificação Legal das Contas – Relatório sobre a Auditoria das Demonstrações 
Financeiras:  - A Câmara tomou conhecimento do relatório sobre a auditoria realizada às 
demonstrações financeiras do município e decidiu submeter o documento à Assembleia 
Municipal, juntando-o aos documentos da prestação de contas.---------------------------------- 
Homologação da Conta Relativa ao Exercício de 2009 – Recomendações:  - O órgão 
executivo tomou conhecimento das recomendações apresentadas pelo Tribunal de Contas, 
relacionadas com a homologação da conta relativa ao exercício de 2009.  O Diretor de 
Departamento prestou informação sobre alguns procedimentos já realizados e que vão ao 
encontro das duas recomendações do Tribunal de Contas, uma delas já em total 
cumprimento desde o ano de 2012.------------------------------------------------------------------- 
Candidatura POSEUR “Instalação de Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios, nos 
Concelhos de Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga”:  - Os municípios de Albergaria-a-
Velha e Sever do Vouga apresentaram uma candidatura conjunta para a “Instalação de 
Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios, nos Concelhos de Albergaria-a-Velha e 
Sever do Vouga”, destinada à abertura de rede primária de faixas de gestão de combustível 
e adaptação de rede viária florestal de acesso a pontos de água de primeira ordem.  Foi 
comunicada a aprovação da candidatura cujo investimento é de € 143 949,31 (cento e 
quarenta e três mil, novecentos e quarenta e nove euros e trinta e um cêntimos), com uma 
comparticipação de 95% em 2017.  No município de Sever do Vouga estão previstas 
intervenções que ascendem a € 72 671,33 (setenta e dois mil, seiscentos e setenta e um 
euros e trinta e três cêntimos) com uma comparticipação de € 69 037,76 (sessenta e nove 
mil, trinta e sete euros e setenta e seis cêntimos).  O órgão executivo aprovou, por 
unanimidade, o protocolo de repartição de responsabilidades a celebrar entre os dois 
municípios e, ainda, autorizar a transferência até o valor de € 3 633,57 (três mil, seiscentos 
e trinta e três euros e cinquenta e sete cêntimos) que corresponde à parte a suportar pelo 
município de Sever do Vouga, caso se mantenha o atual valor de comparticipação, senão 
será pelo valor que o POSEUR vier a aprovar.------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Idalina Tavares, Elisabete Henriques e Raul 
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Freguesia de Cedrim e Paradela – Sentido Único no Troço na Ciclovia:  - A pedido de 
alguns moradores do lugar de Fontelas de Cima, a União das Freguesias de Cedrim e 
Paradela vieram solicitar a alteração do sentido de circulação pata sentido único desde o 
início da Rua do Caminho de Ferro até ao final da Travessa do Caminho de Ferro.  
Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a alteração de 
circulação daquelas vias e colocação da respetiva sinalização.----------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da competência dada através do artigo 6º do 
Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro.-------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Idalina Tavares, Elisabete Henriques e Raul 
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Auto de Medição:  - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, o seguinte 
auto de medição de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------  
““IInntteemmppéérriieess  ––  EEvveennttooss  MMeetteeoorroollóóggiiccooss  EExxcceecciioonnaaiiss  ddee  jjaanneeiirroo  ee  ffeevveerreeiirroo  22001166””:-------- 
--  Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor de € 26 606,40 (vinte e seis mil, 

seiscentos e seis euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA.------------------------------  



Votação:  A favor - António Coutinho, Idalina Tavares, Elisabete Henriques e Raul 
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Auto de Revisão:  - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, a seguinte 
revisão de preços, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:-----------------  
““IInntteemmppéérriieess  ––  EEvveennttooss  MMeetteeoorroollóóggiiccooss  EExxcceecciioonnaaiiss  ddee  jjaanneeiirroo  ee  ffeevveerreeiirroo  22001166””, 
conforme a terceira revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados sujeitos a 
revisão.----------------------------------------------------------------------------------------------------  “Centro Escolar de Sever do Vouga” – Aprovação Decisão Erros e Omissões:  - A Câmara 
Municipal ratificou, por unanimidade, a decisão tomada sobre os erros e omissões 
apresentados pelos concorrentes ao concurso público para o procedimento “Centro Escolar 
de Sever do Vouga”.------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Idalina Tavares, Elisabete Henriques e Raul 
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Clube de Caça e Pesca de Silva Escura – Cedência da Escola do Espinheiro:  - Através de 
carta datada de 18 de abril de 2017, o Clube de Caça e Pesca veio solicitar a cedência 
gratuita da antiga Escola do Espinheiro para ser utilizada como a sua sede.  Analisado o 
pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a cedência gratuita da Escola do 
Espinheiro através da celebração de um contrato de comodato.  Mais foi deliberado, por 
unanimidade, que o contrato de comodato será válido por um período de um ano e 
renovado automaticamente, por igual período, salvo expressa vontade das partes em 
contrário e que o imóvel objeto do comodato destina-se, exclusivamente, para o fim que 
foi pedido e objeto daquela associação.-------------------------------------------------------------- 
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 - António Coutinho, Idalina Tavares, Elisabete Henriques e Raul 
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja ata em minuta 
foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido 
elaborada a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a 
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________


