
------------------------------------------ACTA N.º 06/2015-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e cinco de março de dois mil e quinze.--------------------- 

---- No dia vinte e cinco de março 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;  Nuno Miguel Pereira Martins 

Ferreira, Idalina Pereira Tavares, António Rodrigues Ferreira e Raul Alberto Conceição 

Duarte, Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Foi registada a falta justificada de Elisabete Henriques, que estava presente na 

Assembleia Geral da AdRA.--------------------------------------------------------------------------- 

---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte 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----------------------------------------- 

 Plano Municipal para a Igualdade 2015–2017-------------------------------------------------- 

 Anto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga----------------------------------------------------- 

 Fábrica da Igreja da Paróquia de Santa Maria de Sever do Vouga – Tarifa RSU---------- 

 RSU – Isenção-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Viking Kayak Clube – Vouga Race 2015------------------------------------------------------- 

 Bolsas de Estudo – Lista Definitiva-------------------------------------------------------------- 

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

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

Em 20 de março, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações Orçamentais = € 2 940 204,89 (dois milhões, novecentos e quarenta mil, 

duzentos e quatro euros e oitenta e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = € 541 

106,62 (quinhentos e quarenta e um mil, cento e seis euros e sessenta e dois cêntimos).----- 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 998 926,06 (novecentos 

e noventa e oito mil, novecentos e vinte e seis euros e seis cêntimos).-------------------------- 

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

ANMP – Relatório e Contas 2014:  - A Câmara tomou conhecimento do Relatório e 

Contas da ANMP – Associação Nacional dos Municípios Portugueses relativamente ao 

ano de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da Câmara deu algumas informações, começando por convidar o executivo a 

estar presente na apresentação do Plano Municipal para a Igualdade, no próximo dia 31 de 

março de 2015, na Biblioteca Municipal, pelas 15:00.--------------------------------------------- 

De seguida, informou do convite feito pela embaixadora da Suécia em Portugal, para 

participação num evento da Swedish Smart Cities, em Pedras Salgadas, no próximo dia 23 

de abril de 2015.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Falou sobre o funcionamento da Segurança Social no concelho, dizendo que tinha falado 

com o Diretor Distrital da Segurança Social, que pretende encontrar um micro-espaço mais 

central para melhorar aquele serviço em Sever do Vouga e procurar colocar mais alguém  

no espaço atual, um CEI, por exemplo, que assegure a abertura permanente durante o dia.-- 

Por último, falou sobre a negociação de fundos comunitários e a dificuldade existente no 

tratamento dos mesmos, tendo sido atribuído um valor muito baixo para a região de 

Aveiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Plano Municipal para a Igualdade 2015–2017:  - O órgão executivo aprovou, por 

unanimidade, o Plano Municipal para a Igualdade 2015-2017, promovido pelo município 

no âmbito do POPH – Programa Operacional Potencial Humano e que tem como objetivo 

ser um documento estratégico e operativo para enquadramento sob o ponto de vista da 



igualdade o trabalho já desenvolvido e as iniciativas que diretamente contribuem para a 

melhoria da condição de vida das pessoas que habitam no município.-------------------------- 

Nuno Ferreira perguntou quais as ações previstas para a implementação do plano e como é 

que a mesma irá decorrer e se há alguma consequência pelo incumprimento na 

implementação das medidas nele previstas.---------------------------------------------------------- 

O presidente da Câmara disse que todos os parceiros estarão envolvidos nessa 

implementação.------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Diretor de Departamento informou que a consequência pelo incumprimento do plano 

refletir-se-á na avaliação do município.-------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira, 

António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------- 

Anto de Medição:  - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, o seguinte 

auto de medição de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------- 

aa))  ““CCoommuunniiddaaddee  IInntteerrggeerraacciioonnaall  ––  PPaarrqquuee  IInntteerriiddaaddeess  ––  PPaarrqquuee  GGeerriiááttrriiccoo  ee  RRaaddiiccaall””:------- 

 Auto de Medição n.º 4 de trabalho contratual no valor de € 23 320,72 (vinte e três mil, 

trezentos e vinte euros e setenta e dois cêntimos), acrescido do IVA.----------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira, 

António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------- 

Auto de Revisão:  - A Câmara tomou conhecimento da seguinte revisão de preços relativa 

à seguinte obra, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:-------------------- 

aa))  ““CCoommuunniiddaaddee  IInntteerrggeerraacciioonnaall  ––  PPaarrqquuee  IInntteerriiddaaddeess  ––  PPaarrqquuee  GGeerriiááttrriiccoo  ee  RRaaddiiccaall””, 

conforme a segunda revisão, sem qualquer valor dos trabalhos, realizados até fevereiro 

de 2015, sujeitos a revisão.------------------------------------------------------------------------ 

Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga:  - Foi analisada a proposta do presidente da 

Câmara para a realização de trabalhos de reposição da vedação removida durante as obras 

e o melhoramento do espaço envolvente do Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga, 

onde se encontra em terra batida.  O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a 

realização da referida intervenção.-------------------------------------------------------------------- 

Relativamente a este ponto, Nuno Ferreira interveio para dizer que, uma vez que existe um 

contrato de comodato para a cedência do Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga ao 

Município durante vinte e cinco anos, e uma vez que a administração do mesmo é da 

responsabilidade do Município, disse não considerar necessária a análise por parte do 

órgão executivo de todas as beneficiações executadas naquele âmbito.------------------------- 

O Diretor de Departamento referiu que, apesar de ter sido celebrado um contrato de 

comodato nos termos indicados, considerava que a propriedade do prédio era da JAP, 

apenas cabendo ao município a administração daquele espaço, pelo que entendia dever-se 

tratar estes trabalhos como se de um apoio se tratasse, razão pela qual solicitou que fosse 

apresentada proposta para autorização daquela despesa.------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira, 

António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------- 

Fábrica da Igreja da Paróquia de Santa Maria de Sever do Vouga – Tarifa RSU:  - Foi 

presente um requerimento da Fábrica da Igreja da Paróquia de Santa Maria de Sever do 

Vouga a solicitar a isenção da tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) relativamente à 

Capela da Boa Viagem, localizada na Zona Industrial dos Padrões.  Analisado o 

requerimento e a respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da tarifa de RSU atendendo ao facto de 

que aquele edifício ser utilizado de forma esporádica.---------------------------------------------  

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais.--------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira, 

António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------- 

RSU – Isenção:  - Foi presente uma informação interna do Serviço de Ação Social a expor 

a situação do utente n.º 2812 (Adérito Tavares de Matos) que recebeu uma carta dos 

serviços administrativos a solicitar a regularização da dívida de Resíduos Sólidos Urbanos.  

Analisada a referida informação e atendendo à situação de grande vulnerabilidade 

económica, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o seguinte:----------------------- 

 A anulação da dívida acumulada entre 01-10-2007 a 30-09-2014;--------------------------- 



 A isenção do pagamento da tarifa de RSU até 31-12-2015;----------------------------------- 

 Que o serviço de Ação Social volte a analisar a situação económica e financeira do 

agregado familiar no final do ano de 2015.------------------------------------------------------ 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento de 

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

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira, 

António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------- 

Viking Kayak Clube – Vouga Race 2015:  - Através de carta datada de 11 de março 

corrente, o Viking Kayak Clube veio solicitar apoio financeiro por parte do município para 

a realização do evento “Vouga Race 2015”, prova integrada no calendário nacional da 

Federação Portuguesa de Canoagem.  Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, 

por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de € 1 250,00 (mil, duzentos e 

cinquenta euros), mediante a celebração de um protocolo.---------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 7º do Programa para a Concessão 

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

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

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira, 

António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------- 

Bolsas de Estudo – Lista Definitiva:  - Atendendo ao facto de, durante o prazo estipulado 

no Regulamento, não ter dado entrada qualquer reclamação fundamentada por escrito, foi 

aprovado, por unanimidade, passar a lista de bolsas de estudo de provisória para 

definitiva.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da Câmara referiu que existia uma reclamação apresentada por um candidato 

a quem não tinha sido atribuída Bolsa de Estudo, por não reunir os requisitos necessários, 

mas que ainda está a ser analisada pelos serviços de Ação Social.------------------------------- 

Nuno Ferreira disse que a comunicação acabada de prestar pelo presidente da Câmara não 

era consentânea com a informação analisada pelo executivo.------------------------------------- 

O presidente da Câmara disse que isso devia-se ao facto da reclamação ainda estar a ser 

analisada pelo serviço de Ação Social e que a candidatura seria trazida a uma próxima 

reunião se fosse confirmado que estavam reunidos todos os requisitos necessários para a 

atribuição da bolsa.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira, 

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

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 


