
-------------------------------------------ACTA N.º 18/2016------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e oito de setembro de dois mil e dezasseis.---------------- 

---- No dia vinte e oito de setembro 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, António Rodrigues 

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

---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte 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.------------------------------------ 

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

 Confraria Gastronómica de Sever do Vouga – Pedido de Instalações----------------------- 

 Voto de Pesar e de Louvor------------------------------------------------------------------------ 

 Minuta do Protocolo de Entrega do Restabelecimento da E.M. 569 e da Estrada de 

Ligação da E.M. 569 ao Encontro Direito da Barragem de Ribeiradio--------------------- 

 Minuta do Aditamento ao Protocolo de Colaboração Celebrado em 24 março 2015----- 

 Abertura de Procedimento Empreitada “Intempéries – Eventos Meteorológicos 

Excecionais de janeiro a fevereiro 2016”-------------------------------------------------------- 

 Informação Prévia---------------------------------------------------------------------------------- 

 Apoio às Despesas Relacionadas com o Desfile dos Mirtilos – Informação--------------- 

 Proposta de Atribuição do Incentivo Caixa Escolar aos Alunos do 1º CEB---------------- 

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

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

Em 19 de agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações orçamentais = €  2 333 912,13 (dois milhões, trezentos e trinta e três mil, 

novecentos e doze euros e treze cêntimos) e Operações não orçamentais = €  573.088,32 

(quinhentos e setenta e três mil, oitenta e oito euros e trinta e dois cêntimos).----------------- 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 117 762,44 (dois 

milhões, cento e dezassete mil, setecentos e sessenta e dois euros e quarenta e quatro 

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

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

Execução Orçamental 2016 – 1º Semestre:  - Foram dados a conhecer à Câmara Municipal 

os valores da execução orçamental referente ao primeiro semestre de 2016.------------------- 

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

Nuno Ferreira interveio começando por agradecer a informação prestada, mas que faltava 

informação sobre as contas da Ficavouga.----------------------------------------------------------- 

De seguida, o vereador mostrou ao executivo uma página extraída do site 

www.monumentos.pt, com data de 16 de dezembro de 2013, que lhe tinha sido entregue, 

sem remetente e sem ser assinada, da qual consta informação sobre o concelho e que 

contém algumas anotações escritas à mão.  Disse considerar que, a folha deve ter sido 

entregue com o intuito de serem completadas as informações existente sobre Sever do 

Vouga naquele site, por isso deixou a folha ao presidente da Câmara.-------------------------- 

O presidente da Câmara ficou com a folha e disse que iria contactar os donos do site para 

saber como fizeram aquela pesquisa, uma vez que os dados estão incompletos.--------------- 

Continuando a sua intervenção, Nuno Ferreira perguntou se existia algum problema com o 

contrato das jardinagens ou algum condicionalismo nos últimos tempos, tendo em conta o 

tamanho de alguns arbustos da vila e algumas vedações de madeira danificadas.------------- 

Respondendo à questão colocada, o presidente da Câmara disse que, no caso da jardinagem 

e da limpeza, o problema é que não se consegue chegar a todo o lado ao mesmo tempo, 

pela falta de pessoal, pois nesta altura devido a férias e faltas por doença, há menos 

trabalhadores a serviço.  Disse considerar ser necessário contratar a manutenção dos 

jardins a uma empresa para colmatar essas falhas.  Disse, ainda, que no caso das vedações 

http://www.monumentos.pt/


na estrada do rio a situação é diferente, pois cortaram a madeira, e a responsabilidade é do 

empreiteiro que fez aquele serviço, tendo já sido notificado para repor a vedação.------------ 

Sobre a vedação queimada no incêndio, o presidente da Câmara disse ter estado à espera 

que houvesse alguma decisão, tendo dado ordens para avançar com a empreitada, uma vez 

que já existe se avançar com a candidatura que vai dar apoio aos problemas criados pelos 

incêndios, existindo um levantamento que abrange a vedação e ecopista.---------------------- 

A vereadora Elisabete Henriques, cerca das 15:40, solicitou autorização para sair da sala 

visto ter de se deslocar ao Centro Escolar de Couto de Esteves para estar presente numa 

reunião agendada para se tratar de assuntos relacionados com o transporte das crianças.----- 

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

Confraria Gastronómica de Sever do Vouga – Pedido de Instalações:  - Através de carta 

datada de 15 de setembro de 2016, a Confraria Gastronómica de Sever do Vouga veio 

solicitar a cedência gratuita de um espaço para o seu uso exclusivo e, ainda, algum 

mobiliário.  Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, ceder 

gratuitamente a sala 1.01 do antigo edifício da GNR, identificada na planta que vai ser 

arquivada junto dos documentos desta reunião e apensa uma cópia ao respetivo contrato de 

comodato.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Raul Duarte e António Ferreira.----------------------------------------------------------------------- 

Voto de Pesar e de Louvor:  - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta 

de um voto de pesar pela morte de Maria Eugénia Rodrigues Branco Pinto do Amaral, 

prestigiada cançonetista e atriz que dedicou a sua vida à música, à cultura e que adotou 

Sever do Vouga como sendo a sua terra “de coração” onde manteve “vivas relações 

familiares e afetivas muito fortes”.------------------------------------------------------------------- 

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

Raul Duarte e António Ferreira.----------------------------------------------------------------------- 

Minuta do Protocolo de Entrega do Restabelecimento da E.M. 569 e da Estrada de Ligação 

da E.M. 569 ao Encontro Direito da Barragem de Ribeiradio:  - Foi analisada e aprovada, 

por unanimidade, a minuta do protocolo de entrega do restabelecimento da E.M. 569 e da 

estrada deligação da E.M. 569 ao encontro direito da barragem de Ribeiradio, para 

assinatura e formalização do acordo de transferência daquele troço de E.M. 569 para o 

município.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Raul Duarte e António Ferreira.----------------------------------------------------------------------- 

Minuta do Aditamento ao Protocolo de Colaboração Celebrado em 24 março 2015:  - 

Antes de se passar à votação deste ponto, o presidente da Câmara começou por dar uma 

pequena explicação sobre o assunto, dizendo que tinha havido um protocolo de arranjos 

laterais às barragens, e que tinham sido acrescentados mais alguns arranjos sugeridos pelas 

Juntas de Freguesia, estando tudo incluído no atual protocolo.  Em termos de empreitada, 

disse que a mesma iria funcionar como a empreitada da E.M. 569, ou seja, a Greenvouga 

fará a transferência da verba para o Município com vista a serem lançadas as empreitadas, 

sendo certo que o número de intervenções será dividido por mais do que uma empreitada 

com a garantia de que o procedimento irá ser através de concurso público.  Quando for a 

concurso, o valor pode ser menor, pois o que vem no aditamento é a estimativa das obras 

todas e será o que vai ser transferido para o Município.------------------------------------------- 

Nuno Ferreira perguntou se a Greenvouga faz a transferência do valor que consta do 

aditamento independentemente do valor adjudicado.----------------------------------------------- 

O presidente da Câmara disse que sim, os valores no protocolo serão aqueles a serem 

transferidos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colocado este ponto à votação, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a minuta 

do aditamento ao protocolo celebrado em 24 de março de 2015 entre a Greenvouga e o 

Município de Sever do Vouga relacionado com a execução, gestão e manutenção do 

restabelecimento de um conjunto de infraestruturas localizadas no concelho de Sever do 

Vouga e que foram afetadas pela realização da obra de construção do Aproveitamento 

Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida, e os termos do acordo que será celebrado.--------------- 

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

Raul Duarte e António Ferreira.----------------------------------------------------------------------- 



Abertura de Procedimento Empreitada “Intempéries – Eventos Meteorológicos 

Excecionais de janeiro a fevereiro 2016”:  - Nos termos da informação apresentada, 

decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 1 

do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aprovar a abertura de um concurso 

público, para a empreitada  “Intempéries – Eventos Meteorológicos Excecionais de Janeiro 

a Fevereiro de 2016”, tendo como objetivo a construção de muros e outras pequenas obras 

de arte correntes, em dezasseis locais devidamente identificados, atendendo às diversas 

derrocadas em diversos pontos do concelho de taludes e muros de suporte a estradas e 

caminhos.  Foi, de igual modo, aprovado o Programa de Concurso, Caderno de Encargos, 

Projeto de Execução e o seguinte:--------------------------------------------------------------------- 

a) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------- 

Efetivos:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presidente:  Raul Alberto Conceição Duarte;---------------------------------------------- 

 Vogal:  Fernando Marques Sá Marinheiro;------------------------------------------------ 

 Vogal:  Maria Isabel Figueiredo da Silva.-------------------------------------------------- 

Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Rui Fernando Fernandes Loureiro.---------------------------------------------------------- 

b) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – fosse fixado em € 340 

000,00 (trezentos e quarenta mil euros);--------------------------------------------------------- 

c) Que o prazo de execução do contrato seja de 240 dias;--------------------------------------- 

d) Que seja exigida caução nos termos do n.º 1, do artigo 89º do CCP;------------------------ 

e) Que nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho, foi autorizada a despesa relacionada com a execução desta empreitada;----------- 

f) Que é necessário solicitar autorização à Assembleia Municipal, nos termos do artigo 6º 

da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para a assunção de encargos plurianuais.---------- 

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

Raul Duarte e António Ferreira.----------------------------------------------------------------------- 

Informação Prévia:  - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de informação prévia para 

alteração ao uso da dependência de uma habitação unifamiliar para instalação de prestação 

de serviços e atividade industrial, requerida por Pedro Manuel Martins Tavares 

Carvalheira, sita no lugar da Quinta da Cortinha, da freguesia e concelho de Sever do 

Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Raul Duarte e António Ferreira.----------------------------------------------------------------------- 

Apoio às Despesas Relacionadas com o Desfile dos Mirtilos – Informação:  - Foi 

ratificado, por unanimidade, o apoio concedido às associações, no valor total de € 1 244,00 

(mil, duzentos e quarenta e quatro euros) para ajuda na preparação das roupas para o 

desfile dos “mirtilitos” 2016, tendo sido atribuído o valor de € 4,00 por criança.-------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u), do n.º 1, do artigo 33º do Anexo I da 

Lei 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------- 

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

Raul Duarte e António Ferreira.----------------------------------------------------------------------- 

Proposta de Atribuição do Incentivo Caixa Escolar aos Alunos do 1º CEB:  - De acordo 

com a informação emitida pela Técnica dos Serviços Sociais e considerando que o 

Município ofereceu os manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo do concelho, 

foi aprovado, por unanimidade, não atribuir o subsídio único e manter a atribuição da 

Caixa Escolar no valor de € 22,00 por aluno para o ano letivo de 2016/2017.------------------ 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea hh), do n.º 1, do artigo 33º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------- 

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

Raul Duarte 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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