
------------------------------------------ACTA N.º 04/2015-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e quinze.------------------ 
---- No dia vinte e cinco de fevereiro 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 da funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, para redação da respetiva 
acta, e 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;  Maria Elisabete Martins 
Henriques, Raul Alberto da Conceição Duarte, Idalina Pereira Tavares e António 
Rodrigues Ferreira, Vereadores.----------------------------------------------------------------------- 
---- Foi registada a falta justificada de Nuno Ferreira.---------------------------------------------- 
---- 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----------------------------------------- 
- Regulamento Urbanístico do Município de Sever do Vouga – Versão Final--------------- 
- 3ª Revisão da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais-------------------------------- 
- Compromissos Plurianuais------------------------------------------------------------------------ 
- Bombeiros Voluntários Sever do Vouga – Renovação de Protocolo------------------------ 
- Programa CASA+---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 20 de fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = € 3 048 294,91 (três milhões, quarenta e oito mil, duzentos e 
noventa e quatro euros e noventa e um cêntimos) e Operações não Orçamentais = € 551 
708,18 (quinhentos e cinquenta e um mil, setecentos e oito euros e dezoito cêntimos).------- 
Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 492 745,04 
(quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e cinco euros e quatro cêntimos).- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Câmara aproveitou este período para dar algumas informações.  A 
primeira foi sobre uma candidatura feita ao PEPAL (Programa de Estágios Profissionais na 
Administração Local) que veio aprovada e, assim, irão ser integrados sete estagiários em 
diversas áreas (museologia, sociologia, antropologia, design e comunicação, ciências da 
Educação, Artes Plásticas e Administração Pública) do município.------------------------------ 
De seguida, informou o órgão executivo de um problema que surgiu na atual DLBC 
(Desenvolvimento Local de Base Comunitária) e que está relacionado com a assinatura de 
duas estratégias distintas por parte da Câmara Municipal de Cinfães, uma com a Adrimag e 
outra com a Dolmen, situação que poderá trazer problemas uma vez que o mesmo território 
não poderá ter mais do que uma proposta de estratégia.  Disse que a comissão de avaliação 
irá ser alertada para poder ter esse facto em consideração.---------------------------------------- 
Informou que irão, em breve, ser colocadas marcas no concelho no âmbito a Rota da Água 
e da Pedra, que engloba tudo aquilo que é relevante no concelho a nível da biodiversidade 
(cascatas, rios, pedras, etc.) e que incluirá a colocação de placards informativos, 
salientando que esta rota serve para valorizar aquele património e os recursos endógenos 
do concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, informou que está a ser feito um acordo de colaboração com Albergaria-a-
Velha para a valorização de todos os moinhos.------------------------------------------------------ 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Regulamento Urbanístico do Município de Sever do Vouga – Versão Final:  - Estando 
finalizado o período de audiência pública e não tendo sido apresentada qualquer proposta 
de alteração ou reclamação, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a versão final do 
Regulamento Urbanístico do Município de Sever do Vouga para ser submetido à 
aprovação por parte da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------- 



3ª Revisão da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais:  - Na sequência da audiência 
pública realizada e depois de apreciadas e aprovadas algumas propostas de alteração, a 
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a versão final da 3ª Revisão da Tabela de 
Taxas e Outras Receitas do Município de Sever do Vouga para ser submetida à aprovação 
por parte da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------- 
Compromissos Plurianuais:  - Foi aprovado, por unanimidade, e para efeitos do previsto no 
artigo 75º da LOE 2015 e na alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da LCPA, e artigo 12º do 
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, respetivamente, a emissão dos pareceres prévios 
a que se refere o artigo 75º da LOE 2015 e solicitar à Assembleia Municipal a autorização 
para a assunção dos seguintes compromissos plurianuais:----------------------------------------- 
- Aquisição de serviços de segurança e vigilância;---------------------------------------------- 
- Aquisição de serviços para desmaterialização de processos e apoio técnico.-------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------- 
Bombeiros Voluntários Sever do Vouga – Renovação de Protocolo:  - A Câmara 
Municipal aprovou, por unanimidade, renovar o protocolo celebrado com a Autoridade 
Nacional de Protecção Civil em 28 de janeiro de 2009, por mais três anos.  O referido 
protocolo está relacionado com o funcionamento da EIP – Equipa de Intervenção 
Permanente, sendo esta a terceira renovação.-------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea r) do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------- 
Programa CASA+:  - Foi presente e analisada a proposta de apoio à recuperação de 
habitações degradadas e auto-construção/beneficiação elaborada pela Técnica Superior de 
Serviço Social, tendo o órgão executivo aprovado, por unanimidade, fornecer algum 
material de construção e mão-de obra, assim como a isenção de licença, de acordo com a 
informação técnica apresentada e até ao limite de € 10 000,00 (dez mil euros), para a 
recuperação da habitação de Maria Patrocínio Machado Mota, na Rua Padre José 
Gualdino, n.º 1, na União das Freguesias de Cedrim e Paradela.--------------------------------- 
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, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------- 
---- 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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