
--------------------------------------------ATA N.º 19/2016-------------------------------------------- ---- Reunião ordinária do dia doze de outubro dois mil e dezasseis.----------------------------- 
---- No dia doze de outubro 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 da funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva 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, António Rodrigues Ferreira, Maria Elisabete Martins 
Henriques e Raul Alberto Conceição Duarte, Vereadores.---------------------------------------- 
---- 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, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, António Ferreira e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----------------------------------------Ordem de Trabalhos-----------------------------------------  Greenvouga – Protocolo---------------------------------------------------------------------------  Proposta de Moção de Agradecimento e Congratulação--------------------------------------  Aquisição Amigável de Terreno------------------------------------------------------------------  Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------  Auto de Revisão------------------------------------------------------------------------------------  Pedidos de Redução/Isenção de Taxa:----------------------------------------------------------- 

1) Cuniarestal – Processo de Licenciamento da Empresa------------------------------------- 
2) Fábrica da Igreja Paroquial de Cedrim-------------------------------------------------------  Bairro da Bela Vista – Permuta de Garagem----------------------------------------------------  Bairro da Bela Vista – Atribuição de Garagem-------------------------------------------------  Freguesia de Rocas do Vouga – Toponímia e Números de Polícia – Pedido de Apoio---  Monitorização da Carta Educativa---------------------------------------------------------------  Programação de Expansão da Rede Pré-Escolar – Renovação do Acordo de 
Cooperação – Componente Refeição------------------------------------------------------------  Programação de Atividades Enriquecimento Curricular – 1º CEB – Protocolo de 
Cooperação – Ano Letivo 2016/2017------------------------------------------------------------  Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Utilização da Piscina Municipal 
2016/2017--------------------------------------------------------------------------------------------  Apoio Casa +---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 07 de outubro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações orçamentais = € 2 282 933,40 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, 
novecentos e trinta e três euros e quarenta cêntimos) e Operações não orçamentais = € 
562 186,75 (quinhentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta e seis euros e setenta e cinco 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 204 220,40 (dois 
milhões, duzentos e quatro mil, duzentos e vinte euros e quarenta cêntimos).------------------ 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nuno Ferreira disse que, por várias vezes, quer nas reuniões de Câmara, quer nas sessões 
da Assembleia Municipal, tinha-se falado das competências delegadas nas Juntas de 
Freguesia e, também, da possibilidade de rever os acordos de execução.  No entanto, nunca 
foi dada informação relativamente àquilo que tinha sido o trabalho das juntas no exercício 
dessas competências através dos relatórios que eles vão produzindo, bem como do ponto 
de situação desses acordos, bastando, para tal, ser feita uma síntese dos relatórios.----------- 
Relativamente às contas da Ficavouga, disse já ter solicitado as mesmas no mês anterior, 
mas que ainda não lhe tinha sido enviado nada.----------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara disse que os relatórios dos acordos de execução têm estado a dar 
entrada regularmente e que todas as freguesias têm cumprido e que iria entregar essa 
informação, assim como a informação das contas da Ficavouga.--------------------------------- 



Idalina Tavares perguntou se o abastecimento de água era da competência do município ou 
das Juntas de Freguesia?-------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara disse que a competência é dos municípios.  No entanto, no 
concelho existem três Juntas de Freguesia que ainda têm sistemas de abastecimento de 
água que não transitaram para a AdRA – União de Freguesias de Cedrim e Paradela, 
Talhadas e Rocas do Vouga.  Enquanto isso não acontece, a ERSAR exige que o município 
coloque um chafariz com água potável nesses lugares e que proceda à análise periódica dos 
mesmos, imputando ao município as responsabilidades pela qualidade da água fornecida e 
a obrigação de a fornecer.------------------------------------------------------------------------------ 
Por fim, o presidente da Câmara aproveitou para informar o executivo da reunião realizada 
na Adrimag onde foi informado que duas candidaturas apresentadas na DLBC para os 
primeiros projetos agrícolas do Centro 2020 tinham sido aceites para análise e que existiam 
mais sete candidaturas na área dos pequenos investimentos agrícolas.--------------------------  
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Caixa de Crédito Mútuo – Apresentação de Cumprimentos:  - A Câmara tomou 
conhecimento do conteúdo da carta enviada pelo novo Conselho de Administração da 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albergaria e Sever, C.R.L., que tomou posse 
recentemente e que irá exercer funções durante os próximos três anos, a manifestar a sua 
vontade em apresentar-se ao órgão executivo e apresentar alguns temas de possível 
colaboração.  Foi, de igual modo, dado conhecimento ao órgão executivo da resposta do 
presidente da Câmara a informar que a apresentação poderá ser feita numa próxima 
reunião pública da Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------- 
2) Moção – Fogos Florestais:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento da moção da 
Assembleia Municipal de Tavira intitulada “Só com outra política será possível combater o 
flagelo dos fogos florestais”.--------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------- 
Greenvouga – Protocolo:  - O presidente da Câmara começou por explicar que o 
documento a analisar tratava-se de um protocolo a estabelecer as condições de reposição 
de uma praia fluvial em Couto de Esteves, sendo que a reposição das zonas de fruição era 
uma obrigação na sequência da construção da Barragem de Ribeiradio-Ermida.  Mais disse 
que, após análise do documento, considerou ser necessário proceder a algumas alterações 
ao protocolo, nomeadamente, que o valor a transferir seja de € 150 000,00, que seja 
instalado um espaço sanitário e que a Greenvouga preste apoio nas expropriações para que 
não seja o Município a assumir a sua totalidade.  Analisado o documento e ouvidas as 
explicações do presidente da Câmara, o órgão executivo aprovou aceitar o protocolo de 
entrega ao município da responsabilidade pela execução, gestão e manutenção da zona de 
fruição de Couto de Baixo. depois de efetuadas as alterações acima mencionadas.------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 
Proposta de Moção de Agradecimento e Congratulação:  - Foi aprovada, por unanimidade, 
a proposta de moção de agradecimento e congratulação ao Eng.º António Guterres pela 
nomeação como Secretário Geral das Nações Unidas, elevando Portugal às maiores 
responsabilidades mundiais e valorizando o nosso papel na política internacional.------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, 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:-----------------------------------------------------------------------  
aa)) “Caminho da Associação – Borralhal”:----------------------------------------------------------- 
- de Armelim Tavares Miranda, NIF 143050451, cabeça de casal da herança de Ana 
Henriques Miranda Marques, residente no lugar de Borralhal, da freguesia de Rocas do 
Vouga, a venda de uma parcela de terreno com 40m2, onde existe uma pequena construção 
com um lagar e um canastro, pelo valor de € 3 000,00 (três mil euros), acrescido do IVA, 
do prédio rústico sob o artigo matricial 8533, da Freguesia de Rocas do Vouga, 
confrontando do norte com caminho, do sul com André Rodrigues da Costa, do nascente 
com herdeiros de Ana Henriques Miranda Marques e do poente com caminho.--------------- 



Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, 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:--------------------------------------------------------------------------  
aa))  ““PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddee  SSaannffiinnss””:----------------------------------------------------------- 

Auto de Medição n.º 4 de trabalho contratual no valor de € 55 101,93 (cinquenta e 
cinco mil, cento e um euros e noventa e três cêntimos), acrescido do IVA.----------------  Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 
Auto de Revisão:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento da seguinte revisão de 
preço, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:-------------------------------  
aa))  ““PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddee  SSaannffiinnss””, conforme a terceira revisão, sem qualquer valor 

dos trabalhos realizados sujeitos a revisão.-----------------------------------------------------  Pedidos de Redução/Isenção de Taxa:---------------------------------------------------------------- 
1) Cuniarestal – Processo de Licenciamento da Empresa:  - Este assunto não foi discutido 
para ser analisado numa próxima reunião.----------------------------------------------------------- 
2) Fábrica da Igreja Paroquial de Cedrim:  - Foi aprovada, por unanimidade, a isenção do 
pagamento das taxas relacionadas com a emissão de duas plantas ortográficas e ocupação 
da via pública para a realização das obras de conservação da residência paroquial de 
Cedrim, de acordo com o requerimento apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial de 
Cedrim e respetiva informação dos Serviços Administrativos.----------------------------------- 
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, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 
Bairro da Bela Vista – Permuta de Garagem:  - Foi presente e analisado o requerimento 
apresentado por Maria Adelaide Martins da Silva, arrendatária do Bairro Social, e 
respetiva informação do Serviço de Ação Social, relacionado com a permuta da garagem 
da fração c), do Bloco C, para a fração i) do mesmo bloco.  O órgão executivo aprovou, 
por unanimidade, autorizar a realização da permuta de garagens.-------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 
Bairro da Bela Vista – Atribuição de Garagem:  - Foi presente e analisado o requerimento 
apresentado por Paula Cristina da Costa Lobo, e respetiva informação do Serviço de Ação 
Social, relacionado com o arrendamento de uma garagem da fração c), do Bloco C.  O 
órgão executivo aprovou, por unanimidade, autorizar o arrendamento da mencionada 
garagem.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 
Freguesia de Rocas do Vouga – Toponímia e Números de Polícia – Pedido de Apoio:  - 
Através de carta datada de 20 de maio de 2016, a Junta de Freguesia de Rocas do Vouga 
veio solicitar a atribuição de um subsídio extraordinário para apoiar nas despesas com o 
trabalho de marcação de denominação das ruas e números de polícia daquela freguesia, 
para a qual preveem um investimento de € 15 000,00 (quinze mil euros).  Analisado o 
pedido e a respetiva informação do Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro, 
a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a 
atribuição de um subsídio extraordinário à Junta de Freguesia de Rocas do Vouga, no valor 
de € 5 000,00 (cinco mil euros), para a marcação de denominação das ruas e números de 
polícia daquela freguesia.------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 5 do artigo 10º do Regulamento Municipal de 
Atribuição de Apoios às Freguesias, conjugado com a alínea o), 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, 
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 
Monitorização da Carta Educativa:  - Foi presente e analisado o dossier relativo à 
monitorização da Carta Educativa, documento que obteve parecer favorável por parte do 
Conselho Municipal de Educação e que propõe a criação do Centro Escolar de Sever do 



Vouga.  O órgão executivo aprovou, por maioria, o documento de monitorização da Carta 
Educativa do concelho de Sever do Vouga.---------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara explicou que o documento em análise trata de uma reavaliação da 
Carta Educativa com a integração da construção do Centro Escolar e não a ampliação da 
Escola do Calvário como estava na primeira Carta Educativa.------------------------------------ 
Nuno Ferreira disse que o documento apresentado prevê o agrupamento dos alunos do 
ensino pré-escolar e ensino básico em maiores polos de concentração geográfica, 
agrupando num único Centro Escolar a construir em Sever do Vouga os alunos de Sever do 
Vouga, bem como os das freguesias de proximidade (Pessegueiro, Dornelas e Silva 
Escura) e, ainda, a deslocação dos alunos da freguesia de Couto de Esteves para o Centro 
Escolar de Rocas do Vouga e melhorar o Centro Escolar de Cedrim para que possa acolher 
os alunos da União de Freguesias de Cedrim e Paradela e da freguesia de Talhadas.--------- 
O presidente da Câmara disse que essa é uma opinião da relatora sobre a avaliação que fez 
ao sistema atual de ensino e aquele que na sua visão seria o recomendável.  No entanto, 
agora, torna-se necessário emitir um parecer e ser enviado à DGEstE para a construção do 
novo Centro Escolar, devido à alteração da proposta inicial que, entretanto, evoluiu para a 
construção do Centro Escolar, constando já do pacto de coesão territorial.--------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete 
Henriques, António Ferreira e Raul Duarte;  Abstenção – Nuno Ferreira.---------------------- 
Programação de Expansão da Rede Pré-Escolar – Renovação do Acordo de Cooperação – 
Componente Refeição:  - Foi aprovada, por unanimidade, a renovação dos Acordos de 
Cooperação celebrados entre o Município e a Associação Pró-Cidadão Deficiente 
Integrado, o Centro Social Paroquial Maria da Glória, a Fundação Bernardo Barbosa de 
Quadros e a Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, com vista à prossecução da 
componente de apoio à família relacionado com o fornecimento das refeições da rede pré-
escolar, para o ano letivo de 2016/2017.------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 
Programação de Atividades Enriquecimento Curricular – 1º CEB – Protocolo de 
Cooperação – Ano Letivo 2016/2017:  - Foi ratificada, por unanimidade, a assinatura dos 
Protocolos de Cooperação entre o Município de Sever do Vouga, o Agrupamento de 
Escolas de Sever do Vouga e o Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do 
Vouga, de forma a assegurar as Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 
2016/2017.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Utilização da Piscina Municipal 2016/2017:  
- À semelhança de anos anteriores, o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga veio 
solicitar a redução do valor da taxa relacionada com a utilização da Piscina Municipal por 
parte dos alunos na disciplina de Educação Física.  Analisado o pedido, o órgão executivo 
aprovou, por unanimidade, mediante a celebração de protocolo, o pagamento de €7,50 por 
cada entrada e o limite máximo de €3 600,00 (três mil e seiscentos euros) por parte do 
Agrupamento para a utilização da Piscina Municipal por parte dos alunos na disciplina de 
Educação Física durante o ano letivo de 2016/2017.----------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 
Apoio Casa +:  - Foi presente e analisada a proposta de apoio à recuperação de habitações 
degradadas e autoconstrução/beneficiação elaborada pela Técnica Superior de Serviço 
Social, tendo o órgão executivo aprovado, por unanimidade, proceder à substituição de 
toda a cobertura existente por painel sandwich – telha lusa de espessura média de 40mm, 
em chapa de aço galvanizada, da habitação de Delmiro da Silva, no lugar do Paço, na 
União de Freguesia de Silva Escura e Dornelas.---------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais e do n.º 1, do artigo 12º do Regulamento de Apoio à Recuperação de 
Habitação Própria – “Casa +”.------------------------------------------------------------------------- 



Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------- 
---------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------- 
Estiveram presentes três moradores da freguesia de Pessegueiro do Vouga, António 
Cardoso da Silva, Miguel de Almeida e Mário Macedo, que perguntaram para quando 
estaria prevista a realização do caminho localizado no Cabeço das Eiras.---------------------- 
O presidente da Câmara disse ser necessário construir o muro primeiro, mas que até agora 
ainda não tinha sido possível por falta de pessoal e, logo que fosse construído o muro, iria 
ser feito o rasgo do caminho e colocado tout-venant.----------------------------------------------  
---- 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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