
--------------------------------------------ATA N.º 14/2017-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e seis de julho de dois mil e dezassete.--------------------- 

---- No dia vinte e seis de julho 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, Idalina Pereira 

Tavares e Raul Alberto da Conceição Duarte, Vereadores.---------------------------------------- 

---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e dez 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, José Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira, Elisabete Henriques e 

Idalina Pereira.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Plano de Coordenação e Segurança da Ficavouga 2017--------------------------------------- 

• Critérios de Funcionamento da Ficavouga 2017----------------------------------------------- 

• Sever sem Fronteiras – Ratificação de Apoio--------------------------------------------------- 

• Coletividades – Apoios 2017 – Alteração------------------------------------------------------- 

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

• Filarmónica Severense – Apoio------------------------------------------------------------------- 

• Monumento ao Pedreiro – Apoio----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Em 24 de julho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações orçamentais = € 2 954 515,14  (dois milhões, novecentos e cinquenta e quatro 

mil, quinhentos e quinze euros e catorze cêntimos) e Operações não orçamentais = € 584 

965,55 (quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e cinco euros e cinquenta 

e cinco cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------- 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 388 885,93 (dois 

milhões, trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco euros e noventa e três 

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

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

Apoio ao ASK – Informação Diretor Departamento 2016 + Informação Serviço Desporto:  

- Foram dadas a conhecer ao órgão executivo as duas informações elaboradas no ano 

passado, e que serviram também para elaboração da proposta deste ano, aprovada na 

última reunião.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procedimento do Equipamento Logístico – Feira Nacional do Mirtilo 2017:  - A Câmara 

tomou conhecimento das informações elaboradas para a realização do Procedimento do 

equipamento logístico, para a Feira Nacional do Mirtilo 2017.----------------------------------- 

O vereador Nuno Ferreira colocou algumas questões para as quais desejava alguns 

esclarecimentos, pediu que fossem entregues cópias das listas de equipamento logístico 

adjudicado em 2016 e em 2017, para a Feira Nacional do Mirtilo. ------------------------------ 

O presidente da Câmara disse que iria solicitar essa informação aos serviços, para que 

forneçam a lista e o caderno de encargos dos dois procedimentos. ------------------------------ 

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

Plano de Coordenação e Segurança da Ficavouga 2017:  - Foi presente e dado a conhecer o 

despacho de aprovação, bem como o “Plano de Coordenação e Segurança da Ficavouga 

2017”.  A Câmara Municipal, por unanimidade, ratificou a aprovação do plano para aquele 

certame.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 



Critérios de Funcionamento da Ficavouga 2017:  - De igual modo foi ratificado os 

“Critérios de Funcionamento da Ficavouga 2017”, documento que estabelece as regras e os 

preços de ocupação dos espaços na feira. ------------------------------------------------------------ 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do previsto no n.º 3 do artigo 81º do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas Municipais. ----------------------------------------------------------------- 

Sever sem Fronteiras – Ratificação de Apoio:  - Foi presente e analisada uma proposta do 

presidente da Câmara Municipal, relacionada com um apoio atribuído à Severi – 

Associação Cultural de Expressão Dramática, para a realização do evento “Sever sem 

Fronteiras” a integrar no programa da Ficavouga 2017.  O órgão executivo ratificou, por 

unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de € 800,00 (oitocentos euros) e, ainda, 

prestar apoio através do fornecimento de material constante da lista anexa à proposta.------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33º e n.º 3 do artigo 

35º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------- 

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

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

Coletividades – Apoios 2017 – Alteração:  - Na sequência da aprovação do apoio às 

coletividades, em reunião de 28 de junho de 2017, constatou-se que o valor a atribuir à 

Associação Turma dos Melhores que constava da lista apresentada ao órgão executivo 

estava errado.  Assim, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, alterar o apoio a 

conhecer àquela associação para € 800,00 (oitocentos euros).------------------------------------ 

O presidente da Câmara explicou que algumas associações tiveram direito a um 

suplemento no subsídio anual a atribuir, que foram aquelas que contribuíram para a 

gravação de um vídeo sobre as coletividades do município, umas não entraram e não lhes 

foi atribuído subsídio para isso, e esta é um desses casos, foi-lhe colocado o suplemento e 

não tem de lhe ser atribuído esse valor.  Verificou-se que o valor tinha sido mal calculado. 

Nuno Ferreira disse: “ouvi falar e é sempre melhor perguntar do que ficar pelo que se ouve 

falar, porque às vezes não é bem como se diz.  Os apoios integravam uma componente que 

era para pagar à TV Ribeirinhas no âmbito de um protocolo e eu não sabia.  Não me 

pronunciei sobre uma coisa que não percebia mas fiquei de perguntar se efetivamente é um 

protocolo entre o município e a TV Ribeirinhas e as associações pagam ou se é outro 

protocolo qualquer. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da Câmara informou que foi celebrado um protocolo onde o município 

pagava uma componente e as associações pagavam outra.  Chegámos a uma altura em que 

tínhamos dificuldade em pagar diretamente.  Por via do artigo 49º tínhamos dificuldade em 

fazer a nossa componente direta como prestação de serviços e eu entendi que nós tínhamos 

de assumir esse compromisso e que o podíamos fazer através do subsídio direto dizendo às 

associações que, quem faz vai receber a transferência no subsídio.  Alguns não quiseram 

fazer e estão excluídos dessa parte. ------------------------------------------------------------------- 

Nuno Ferreira: "então confirma-se que foi proposto às coletividades a possibilidade de ter 

o vídeo relativamente à associação, quem aceitou recebeu o apoio para esse fim". ----------- 

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

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

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 presidente da Câmara, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação 

dos encargos que dele constam:-----------------------------------------------------------------------  

a) ““RReettiiffiiccaaççããoo  ddaa  EE..MM..  556699  ––  LLiiggaaççããoo  ddaa  EE..NN..  332288  àà  BBaarrrraaggeemm  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess  ––  

RRiibbeeiirraaddiioo  ((PPrroojjeettoo  IInntteerrmmuunniicciippaall))””:------------------------------------------------------------ 

- de Vasco Araújo Borges, NIF 134989899, residente na Praça Rainha Santa 10, Lisboa, 

a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 615m2, do prédio rústico localizado 

no Vale Seco, da freguesia de Sever do Vouga.------------------------------------------------- 

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

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

Filarmónica Severense – Apoio:  - De acordo com o pedido apresentado pela Filarmónica 

Severense e proposta do presidente da Câmara, o órgão executivo aprovou, por 

unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário àquela entidade, no valor de € 



2 150,00 (dois mil, cento e cinquenta euros), para apoiar a despesa tida com a aquisição de 

uma tuba, a pagar:--------------------------------------------------------------------------------------- 

 85% após demonstração da adjudicação da aquisição do bem;------------------------------ 

 15% após a apresentação de relatório onde se demonstre a aquisição do bem e a 

publicitação do apoio, acompanhado de cópias dos documentos de despesa e fotografia 

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

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, e, ainda, o n.º 3 do artigo 7º do Programa para a Concessão 

de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao 

Associativismo do Concelho.-------------------------------------------------------------------------- 

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

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 

Monumento ao Pedreiro – Apoio:  - Considerando o pedido apresentado pela Associação 

Irmãos Unidos de Talhadas, e respetiva proposta do presidente da Câmara, o órgão 

executivo aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio extraordinário no valor de € 

2 500,00 (dois mil e quinhentos euros) para apoiar a aquisição e instalação e um 

monumento, intitulado “Homenagem ao Pedreiro”, na freguesia de Talhadas, a pagar:------ 

 85% após demonstração da adjudicação do trabalho;----------------------------------------- 

 15% após a apresentação de relatório onde se demonstre a realização dos trabalhos e a 

publicitação do apoio, acompanhado de cópias dos documentos de despesa e 

fotografias dos trabalhos executados.------------------------------------------------------------ 

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, e, ainda, o n.º 3 do artigo 7º do Programa para a Concessão 

de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao 

Associativismo do Concelho.-------------------------------------------------------------------------- 

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

Elisabete Henriques, António Ferreira 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 6 de trabalho contratual no valor de € 42 218,38 (quarenta e dois 

mil, duzentos e dezoito euros e trinta e oito cêntimos), acrescido do IVA.------------------  

Votação:  A favor - António Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 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 sexta revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados sujeitos a revisão.--- 

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

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 


