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------------------------------------------ACTA N.º 01/2015-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia catorze de janeiro de dois mil e quinze.--------------------------- 
---- No dia catorze de janeiro de dois mil e quinze, 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 acta.----------------------------------------------------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças:  António José Martins Coutinho, Presidente;  
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente;  Idalina Pereira Tavares e 
Maria Elisabete Martins Henriques, Vereadores.--------------------------------------------------- 
---- Foram registadas as faltas justificada de António Ferreira, Nuno Ferreira e Raul 
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e quinze 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----------------------------------------- 
- Tabela de Taxas – Alteração----------------------------------------------------------------------- 
- Aquisição de Terreno-------------------------------------------------------------------------------- 
- Relatórios Finais------------------------------------------------------------------------------------- 

1) “Beneficiação da E.N. 328-1”------------------------------------------------------------------ 
2) “Intempéries – Restabelecimento de Infra-estruturas (Construção de Muros)”---------- 

- Pedido de Licença Administrativa para Aditamento ao Alvará de Loteamento------------- 
- Pedido de Informação Prévia para Obras de Construção de um Aviário--------------------- 
- Pedido de Informação Prévia para Instalação, com Alteração ao Uso, de um Aviário----- 
- Constituição Fundos de Maneio------------------------------------------------------------------- 
- Subsídio Anual – Adiantamento------------------------------------------------------------------- 
- União de Freguesias de Silva Escura e Dornelas – Apoio------------------------------------- 
- Parecer Prévio – Aquisição de Serviços para Segurança e Vigilância------------------------ 
- “Museu Municipal – Musealização – Concepção e Montagem do Museu” – Prorrogação 

do Prazo----------------------------------------------------------------------------------------------- 
- FPAS – Utilização da Piscina Municipal--------------------------------------------------------- 
- Transporte de uma Aluna Deficiente Auditiva-------------------------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 9 de janeiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 2.486.753,41€ (dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, 
setecentos e cinquenta e três euros e quarenta e um cêntimos) e Operações não 
Orçamentais = 602.759,55€ (seiscentos e dois mil, setecentos e cinquenta e nove euros e 
cinquenta e cinco cêntimos).--------------------------------------------------------------------------- 
Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de 1.289.934,74€ (um 
milhão, duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro euros e setenta e quatro 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Tabela de Taxas – Alteração:  - Considerando as sugestões que foram dadas até à data, 
durante o período de discussão pública da revisão à tabela de taxas, aprovada em reunião 
de 23 de dezembro de 2014, designadamente ao nível das taxas pela emissão dos Cartões 
de Residente e Não Residente, para as “Zonas de Estacionamento de Duração Limitada”, 
mais concretamente feitas por alguns comerciantes, foram aprovadas, por unanimidade, as 
seguintes alterações:------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Do regulamento, de acordo com a proposta anexa;--------------------------------------------- 
2) Das taxas, designadamente do artigo 54º da Tabela de Taxas e Outras Receitas 
Municipais.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aproveitando-se esta alteração e como está a ser concluída a Casa Mortuária, mais se 
aprovou, por unanimidade, inserir o artigo 51º-B para a criação de uma taxa de utilização.- 
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Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Aquisição de Terreno:  - Foi presente uma Informação Técnica dos Serviços Técnicos de 
Obras Públicas relacionada com a avaliação de um terreno, localizado na Rua do 
Matadouro, da freguesia de Sever do Vouga, necessário para a ampliação do Parque 
Urbano da Vila (parque geriátrico).  Analisado o documento, a Câmara Municipal aprovou, 
por unanimidade, proceder à aquisição do referido terreno pelo valor de € 20 000 (vinte 
mil euros) após a celebração do respetivo Auto de Expropriação Amigável.------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Relatórios Finais:---------------------------------------------------------------------------------------- 
1) “Beneficiação da E.N. 328-1”:  - Na sequência da apreciação efetuada às propostas dos 
concorrentes para a empreitada ““BBeenneeffiicciiaaççããoo  ddaa  EE..NN..  332288--11””, o júri elaborou um Relatório 
Final, onde é proposto adjudicar a empreitada à firma RRoossaass  CCoonnssttrruuttoorreess,,  SS..AA.., pelo valor 
de € 169 556,37 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis euros e trinta e 
sete cêntimos).  A Câmara aprovou, por unanimidade, proceder à adjudicação da 
empreitada à referida empresa.  Foi igualmente aprovado, por unanimidade, o conteúdo do 
Relatório Final e proceder à notificação da decisão de adjudicação, nos termos e para os 
efeitos do artigo 77º do Código dos Contratos Públicos.------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2) “Intempéries – Restabelecimento de Infra-estruturas (Construção de Muros)”:  - Na 
sequência da apreciação efetuada às propostas dos concorrentes para a empreitada 
““IInntteemmppéérriieess  ––  RReessttaabbeelleecciimmeennttoo  ddee  IInnffrraa--eessttrruuttuurraass  ((CCoonnssttrruuççããoo  ddee  MMuurrooss))””, o júri 
elaborou um Relatório Final, onde é proposto adjudicar a empreitada à firma CCoonnssttrruuttoorraa  
PPaauulliissttaa,,  LLddaa.., pelo valor de € 83 100,01 (oitenta e três mil, cem euros e um cêntimo).  A 
Câmara aprovou, por unanimidade, proceder à adjudicação da empreitada à referida 
empresa.  Foi igualmente aprovado, por unanimidade, o conteúdo do Relatório Final e 
proceder à notificação da decisão de adjudicação, nos termos e para os efeitos do artigo 77º 
do Código dos Contratos Públicos.-------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pedido de Licença Administrativa para Aditamento ao Alvará de Loteamento:  - Foi 
ratificado, por unanimidade, o pedido apresentado pela empresa ASM Energia, S.A., de 
alteração ao loteamento, sem obras de urbanização, titulado pelo alvará n.º 001/2005, para 
o Lote n.º 01A, na Zona Industrial dos Padrões, da freguesia e concelho de Sever do Vouga, 
nos termos do ponto vinte e seguintes da Informação Técnica n.º AL 0421/AVP/14, ao 
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 23º do Regime Jurídico da Urbanização e 
da Edificação – Decreto-Lei n.º 555/1999, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, republicado no Diário da República, 1ª Série, n.º 62, alterado 
pela Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro, publicado no Diário da República, 1ª Série, n.º 171. 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pedido de Informação Prévia para Obras de Construção de um Aviário:  - Foi ratificada, 
por unanimidade, a intenção de indeferimento relacionada com o pedido de informação 
prévia para obras de construção de um aviário, apresentado pela empresa Atitude Paralela 
– Aviários, Lda., de acordo com a informação prestada pela Divisão de Administração do 
Território do Município, devendo o requerente ser notificado para uma audiência escrita, 
nos termos do CPA.------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pedido de Informação Prévia para Instalação, com Alteração ao Uso, de um Aviário:  - Foi 
ratificado, por unanimidade, o pedido de informação prévia, apresentado por Teresa 
Cláudia Ribeiro Fernandes, para alteração ao uso de um aviário (classe 2), de acordo com a 
informação prestada pela Divisão de Administração do Território do Município.------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Constituição Fundos de Maneio:  - À semelhança de anos anteriores, e tomando em 
consideração o previsto no ponto 2.9.10.1.11, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro, que aprovou o POCAL, foi aprovado, por unanimidade, manter constituídos os 
fundos de maneio para o ano económico de 2015, de acordo com os seguintes valores:------ 
Presidência..................................................................................................................250,00€ 
Secretaria.....................................................................................................................100,00€ 
Centro das Artes e do Espectáculo..............................................................................150,00€ 
Jardins de Infância.......................................................................................................670,00€ 
Biblioteca Municipal...................................................................................................150,00€ 
Foi aprovado, também, por unanimidade, o Regulamento Interno respeitante aos fundos de 
maneio.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Subsídio Anual – Adiantamento:  - Na sequência de alguns pedidos informais, e à 
semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, proceder 
ao pagamento de um adiantamento no valor de metade do subsídio aprovado no ano 
passado para as seguintes coletividades:------------------------------------------------------------- 
- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga 
- Banda União Musical Pessegueirense 
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas 
- Filarmónica Severense 
- Juventude Académica Pessegueirense 
- Severfintas – Club 
- Vouga Sport Clube 

€ 3 500 
€ 3 940 
€ 5 250 
€ 3 940 
€ 3 000 
€ 1 250 
€ 1 500 

Esta deliberação só se tornará eficaz se os atuais representantes das coletividades se 
comprometerem a manter as mesmas atividades e aumentar, caso seja possível, bem como 
comprometerem-se a entregar a candidatura ao subsídio anual deste ano, com submissão 
obrigatória até 31 de março próximo.----------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
União de Freguesias de Silva Escura e Dornelas – Apoio:  - A União de Freguesias de 
Silva Escura e Dornelas veio solicitar a atribuição de um subsídio, ao abrigo do artigo 5º 
do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias, para a aquisição de 
materiais destinados a várias obras realizadas naquela freguesia.  Analisado o pedido, a 
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, e nos termos do n.º 4 do artigo 10º daquele 
regulamento, atribuir um subsídio no valor de € 1 420,39 (mil, quatrocentos e vinte euros e 
trinta e nove cêntimos) para a aquisição dos referidos materiais, através da celebração de 
um contrato-programa.---------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Parecer Prévio – Aquisição de Serviços para Segurança e Vigilância:  - Nos termos da 
informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, emitir um parecer 
favorável relativamente à abertura de um procedimento para a ““AAqquuiissiiççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  ppaarraa  
SSeegguurraannççaa  ee  VViiggiillâânncciiaa””, para ser submetida à apreciação e a aprovação por parte da 
Assembleia Municipal por ter compromissos plurianuais.----------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 “Museu Municipal – Musealização – Concepção e Montagem do Museu” – Prorrogação 
do Prazo:  - Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária, aprovou a 
Câmara, por unanimidade, a concessão da prorrogação graciosa da obra em curso por um 
período de 70 dias.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FPAS – Utilização da Piscina Municipal:  - No âmbito da integração do atleta Pedro 
Miguel Duarte Matos na seleção nacional masculina de hóquei subaquático, o mesmo veio 
solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização da piscina 
municipal, durante o mês de janeiro 2015.  Analisado o pedido, a Câmara Municipal 
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aprovou, por unanimidade, autorizar a utilização gratuita da piscina municipal, por parte do 
atleta, durante o mês de janeiro 2015.---------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b) 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, Idalina Tavares e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Transporte de uma Aluna Deficiente Auditiva:  - Foi presente uma informação do Serviço 
de Ação Social relacionada com um pedido de apoio para o transporte de Liliana Santos 
Ribeirinha, residente no lugar de Felgares, da União das Freguesias de Silva Escura e 
Dornelas, para a escola para deficientes auditivos, Escola Artística de Soares dos Reis, 
localizada no Porto.  Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, 
prestar apoio através do pagamento de 50% do valor total do referido transporte para o ano 
letivo de 2014/2015.------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b) do n.º 3 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 
299/84, de 5 de setembro.------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------- 
Não houve qualquer participação.--------------------------------------------------------------------- 
---- 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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