
--------------------------------------------ATA N.º 12/2017-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e oito de junho dois mil e dezassete.------------------------ 
---- No dia vinte e oito de junho 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, 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;  Nuno Miguel Pereira Martins 
Ferreira, António Rodrigues Ferreira, Maria Elisabete Martins Henriques e Raul Alberto 
Conceição Duarte, Vereadores.------------------------------------------------------------------------ 
---- Foi registada a falta justificada de Idalina Tavares.------------------------------------------- 
---- 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, Nuno Ferreira, António Ferreira, Elisabete Henriques e Raul Duarte,.-------------- 
-----------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
• Venda de Terreno no lugar de Couto de Baixo------------------------------------------------- 
• Associação São Mateus – Autorização e Apoio para Manifestações Desportivas--------- 
• Associação São Mateus – Isenção de Taxas---------------------------------------------------- 
• Landsdsever – Passeio de Vespas – Isenção de Taxas----------------------------------------- 
• AASHC – Isenção de Taxas----------------------------------------------------------------------- 
• Santa Casa da Misericórdia – Apoio ao Investimento----------------------------------------- 
• Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ 
• Auto de Revisão------------------------------------------------------------------------------------ 
• Certificação Legal de Contas – Contas Consolidadas 2016---------------------------------- 
• Coletividades – Apoios 2017---------------------------------------------------------------------- 
• Viagem Sénior 2017-------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 23 de junho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações orçamentais = € 2 931 066,57 (dois milhões, novecentos e trinta e um mil, 
sessenta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos) e Operações não orçamentais = € 580 
236,60 (quinhentos e oitenta mil, duzentos e trinta e seis euros e sessenta cêntimos).-------- 
Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 132 259,80 (dois 
milhões, cento e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove euros e oitenta cêntimos).--- 
Intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------------  
Nuno Ferreira interveio para pedir informação sobre o ponto de situação do orçamento 
participativo e da Ficavouga.  Mais solicitou que, na próxima reunião de Câmara fosse 
apresentado um balanço da execução orçamental do primeiro semestre.------------------------ 
Relativamente ao orçamento participativo, o presidente da Câmara disse que a sessão de 
votação nas freguesias iniciava-se hoje.-------------------------------------------------------------- 
Sobre a Ficavouga, o presidente da Câmara disse que os vereadores iriam ser convocados 
para uma reunião em breve, para as afinações finais.----------------------------------------------- 
---------------------------------------Período da Ordem do Dia---------------------------------------  
Venda de Terreno no lugar de Couto de Baixo:  - Foi presente e analisada uma informação 
dos serviços administrativos relacionada com a venda de uma parcela sobrante resultante 
da obra de beneficiação da Rua do Laranjal e Bouço Velho, no lugar de Couto de Baixo.  
Tendo sido já desencadeado um procedimento de audiência pública, e estando reunidas as 
condições necessárias para a Câmara Municipal decidir sobre a venda da referida parcela, 
foi aprovado, por unanimidade, proceder à venda da parcela de terreno, com uma área de 
35m2, pelo valor de € 270,00 (duzentos e setenta euros) a Augusto Soares.-------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira, 
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 



Associação São Mateus – Autorização e Apoio para Manifestações Desportivas:  - A 
Associação São Mateus Idealizar & Concretizar veio requerer apoio logístico para a 
realização das seguintes atividades:------------------------------------------------------------------- 
- 1º Passeio BTT Feira Nacional do Mirtilo e São Mateus, dia 02 de julho de 2017;---------- 
- 1º Passeio TT Jeep Promover Sever e São Mateus, dia 08 de julho de 2017;----------------- 
- 1º Passeio TT Motos Promover Sever e São Mateus, dia 09 de julho de 2017.--------------- 
Analisados os pedidos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, prestar o apoio 
logístico solicitado através da utilização dos balneários da piscina municipal e empréstimo 
de sinais de trânsito.------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira, 
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 
Associação São Mateus – Isenção de Taxas:  - Através de requerimento datado de 27 de 
junho, a Associação São Mateus Idealizar & Concretizar veio solicitar a isenção do 
pagamento das taxas relacionadas com a emissão de licenças para as seguintes 
manifestações desportivas:----------------------------------------------------------------------------- 
- 1º Passeio BTT Feira Nacional do Mirtilo e São Mateus, dia 02 de julho de 2017;---------- 
- 1º Passeio TT Jeep Promover Sever e São Mateus, dia 08 de julho de 2017;----------------- 
- 1º Passeio TT Motos Promover Sever e São Mateus, dia 09 de julho de 2017.--------------- 
Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do 
pagamento das respetivas taxas de emissão das licenças de manifestação desportiva.-------- 
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, Nuno Ferreira, António Ferreira, 
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 
Landsdsever – Passeio de Vespas – Isenção de Taxas:  - Através de carta datada de 27 de 
junho, a Landsdsever veio requerer 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, a realizar-se no próximo dia 02 de julho de 2017.  Analisado o 
pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da 
respetiva taxa de emissão da licença de manifestação desportiva.-------------------------------- 
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, Nuno Ferreira, António Ferreira, 
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 
AASHC – Isenção de Taxas:  - O órgão executivo ratificou, por unanimidade, a isenção da 
taxa relacionada com a emissão de uma licença especial de ruído para a da festa em honra 
de São João, realizada nos dias 23 a 25 de junho de 2017, de acordo com o pedido 
apresentado pela Associação de Apoio Social Humanitário Cedrinense.------------------------ 
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, Nuno Ferreira, António Ferreira, 
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 
Santa Casa da Misericórdia – Apoio ao Investimento:  - Foi presente um pedido de apoio 
financeiro apresentado pela Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga relacionado 
com a as obras para a instalação de valências médicas, designadamente endoscopia, 
colonoscopia, medicina de clínica geral, ginecologia, oftalmologia, passadeira para prova 
de esforço e outras a instalar.  Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou, por 
unanimidade, a atribuição de um apoio extraordinário no valor de € 25 000,00 (vinte e 
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 Ferreira, António Ferreira, 
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  ddee  22001166””:------- 



--  Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor de € 41 831,36 (quarenta e um 
mil, oitocentos e trinta e um euros e trinta e seis cêntimos), acrescido do IVA.------------  

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira, 
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 
Auto de Revisão:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento da seguinte revisão de 
preços, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------------------  
““IInntteemmppéérriieess  ––  EEvveennttooss  MMeetteeoorroollóóggiiccooss  EExxcceecciioonnaaiiss  ddee  jjaanneeiirroo  ee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22001166””, 
conforme a quinta revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados sujeitos a revisão.-- 
Certificação Legal de Contas – Contas Consolidadas 2016:  - O órgão executivo tomou 
conhecimento da Certificação Legal de Contas emitida pelo auditor externo para ser 
apensa às demonstrações financeiras consolidadas elaboradas de acordo com o Plano 
Oficial de Contabilidade, Regime Financeiro das Autarquias Locais e Portaria n.º 
474/2010, de 1 de julho, publicada no DR II Série n.º 126, na sequência da obrigatoriedade 
de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas conforme estabelecido no 
artigo 75º do RFALEI – Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 
Intermunicipais, aprovado através da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.----------------------- 
Coletividades – Apoios 2017:  - À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal 
tomou conhecimento da proposta elaborada na sequência da análise efetuada aos planos de 
atividades daquelas entidades e constatado o interesse municipal das mesmas, para 
atribuição do subsídio anual às IPSS, Coletividades e Associações do Município de Sever 
do Vouga, por parte da técnica superior do Gabinete de Desenvolvimento Local. No uso da 
competência conferida através da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, apoiar as seguintes 
coletividades que desenvolvem atividades no município, consideradas de interesse 
municipal, através da atribuição de subsídio nos valores em euros abaixo indicados:--------- 
a) Culturais (Grupos Etnográficos e Musicais):----------------------------------------------------- 
- Banda União Musical Pessegueirense.............................................................. 11 113,64 
- Filarmónica Severense...................................................................................... 11 113,64 
- Grupo Típico de Talhadas..................................................................................... 500,00 
- Rancho Folclórico Infantil Florinhas de Silva Escura........................................ 1 500,00 
- Rancho Folclórico de Sever do Vouga............................................................... 2 613,64 
b) Desportivos:------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga............................ 10 613,64 
- Associação Desportiva e Cultural de Lourizela.................................................. 2 913,64 
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas.............................................................. 11 613,64 
- JAP – Juventude Académica Pessegueirense..................................................... 9 000,00 
- Sever Fintas........................................................................................................ 3 613,64 
- Vouga Sport Clube............................................................................................. 8 613,64 
c) Sociais:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- APCDI.............................................................................................................. 10 000,00 
- Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga.................... 3 500,00 
- Centro Social Paroquial Maria da Glória.......................................................... 10 000,00 
- Fundação Bernardo Barbosa de Quadros......................................................... 10 000,00 
- Fundação Edite Costa Matos – Mão Amiga....................................................... 3 613,64 
- Santa Casa da Misericórdia.............................................................................. 11 113,64 
- Fabrica da Igreja de Sever do Vouga (Grupo Cáritas Paroquial).......................... 400,00 
d) Proteção Civil e Defesa do Meio Ambiente:----------------------------------------------------- 
- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga............................ 23 113,64 
e) Educação, para atividades extracurriculares:----------------------------------------------------- 
- APESE – Associação de Pais e Encarregados de Educação de Silva Escura........ 500,00 
- APENESEV........................................................................................................... 600,00 
- Associação de Pais da Freguesia de Cedrim.......................................................... 450,00 
- Assoc. Pais e E. E. do 1º Ciclo e JI de Paradela do Vouga................................... 450,00 
- Assoc. Pais e E. E. do Núcleo Escolar de Pessegueiro do Vouga......................... 500,00 
- Assoc. Pais e E. E. de Rocas do Vouga................................................................. 500,00 
- Assoc. Pais e E. E. Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga.................. 1 250,00 
- Associação de Pais e E. E. das Escolas de Talhadas............................................. 450,00 



f) Cultural, Lúdica e Outros:--------------------------------------------------------------------------- 
- Agrupamento de Escuteiros de Rocas do Vouga................................................... 400,00 
- Associação de Apoio Social e Humanitário Cedrinense.................................... 1 000,00 
- Associação de Artesãos de Sever do Vouga....................................................... 1 913,64 
- Associação Cultural e Desportiva de Dornelas.................................................. 3 500,00 
- Associação Cultural e Social de Couto de Esteves............................................. 1 963,64 
- Associação Desportiva Águias de Carrazedo..................................................... 1 613,64 
- Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense........................... 2 113,64 
- Associação Humanitária de Talhadas.................................................................... 750,00 
- Associação Irmãos Unidos das Talhadas............................................................ 1 363,64 
- Associação São Mateus Idealizar & Concretizar................................................... 500,00 
- Associação Sempre Escola................................................................................. 1 613,64 
- Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva da Macida......................... 500,00 
- Centro Desportivo e Cultural de Paradela.......................................................... 1 913,64 
- Clube Desportivo Recreativo da Silveira.............................................................. 500,00 
- Clube Recreativo e Cultural de Talhadas.............................................................. 850,00 
- Grupo Recreativo, Cultural e Social Silvaescurense.......................................... 2 613,64 
- Jovouga – Associação Cultural e Recreativa de Cedrim.................................... 1 600,00 
- LANCE – Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de Esteves......................... 750,00 
- Landsdsever – Associação para a Promoção do Património.............................. 1 713,64 
- Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Sever do Vouga.................................... 600,00 
- Liga dos Amigos do Folharido e Braçal............................................................. 1 613,64 
- Mimos e Tratos...................................................................................................... 300,00 
- Rotary Club de Sever do Vouga......................................................................... 2 613,64 
- Severi – Associação Cultural de Expressão Dramática......................................... 750,00 
- Turma dos Melhores........................................................................................... 1 865,22 
- Viking Kayak Clube.............................................................................................. 500,00 
Mais foi deliberado celebrar contratos de desenvolvimento desportivo com as associações 
desportivas e protocolos com as demais coletividades, que serão assinados em cerimónia 
convocada para esse efeito. ---------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Elisabete Henriques ausentou-se da sala antes da apreciação e votação por ser 
presidente de uma coletividade do concelho.-------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira, 
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 
Viagem Sénior 2017:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação 
elaborada pelo Gabinete de Desenvolvimento Local, com a XIX Viagem Convívio Sénior, 
a realizar-se no próximo dia 15 de julho de 2017 e que tem como destino o Santuário de 
Fátima. Foi aprovado, por unanimidade, o encargo a suportar pelo Município com os 
transportes, sendo que as Freguesias asseguram 50% desse valor e, ainda, a aquisição dos 
bonés para os participantes.---------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira, 
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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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