
------------------------------------------ACTA N.º 13/2015-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia oito de julho de dois mil e quinze.--------------------------------- 

---- No dia oito de julho 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.-- 

---- Foram registadas as seguintes presenças:  António José Martins Coutinho, Presidente;  

José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente;  Idalina Pereira Tavares, Maria 

Elisabete Martins Henriques e António Rodrigues Ferreira, Vereadores.-----------------------  

---- Foram registadas as faltas justificadas de Nuno Ferreira e Raul Duarte.-------------------- 

---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte e cinco 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 pelos membros António 

Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Pereira Tavares, Maria Elisabete Martins Henriques e 

António Rodrigues Ferreira.--------------------------------------------------------------------------- 

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

 Protocolo de Parceria com a Entidade Regional de Turismo--------------------------------- 

 Voto de Pesar---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Zona na Entrada da Vila – Proposta de Atribuição de Nome--------------------------------- 

 Pedidos de Isenção/Redução de Taxas:---------------------------------------------------------- 

1) Mocamfe – Acampamento Ocasional-------------------------------------------------------- 

2) APCDI-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Cooperativa Agrícola Sanfins------------------------------------------------------------------ 

4) Crista Pura---------------------------------------------------------------------------------------- 

 BUMP – Apoio Extraordinário Fardamento e Instrumentos---------------------------------- 

 Cedência Gratuita de Transporte----------------------------------------------------------------- 

 XIX Descida Noturna do Rio Vouga – Apoio-------------------------------------------------- 

 Franklyn Rodrigues – Apoio---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Em 3 de julho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações orçamentais = € 3 464 938,00 (três milhões, quatrocentos e sessenta e quatro 

mil, novecentos e trinta e oito euros) e Operações não orçamentais = € 562 337,04 

(quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e sete euros e quatro cêntimos).---------- 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 048 679,11 (um 

milhão, quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e nove euros e onze cêntimos).-------------- 

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

Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 

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

Protocolo de Parceria com a Entidade Regional de Turismo:  - A Câmara tomou 

conhecimento do protocolo de parceria entre a Entidade Regional de Turismo Centro de 

Portugal e os municípios de Tondela, Vouzela, Oliveira de Frades, Sever do Vouga, 

Águeda, Albergaria-a-Velha e Viseu, relacionado com a sinalética do Caminho Português 

de Santiago.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voto de Pesar:  - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta de um voto 

de pesar pela morte do senhor Dr. João Eduardo Ferraz de Abreu, prestigiado Severense, 

médico-cirurgião, que foi membro da Assembleia Municipal de Sever do Vouga, deputado 

da nação, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da 

República e Presidente do Partido Socialista, que dedicou sempre muita atenção ao seu 

concelho, contribuindo com empenho para a resolução dos seus problemas.------------------- 

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

Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------- 

Zona na Entrada da Vila – Proposta de Atribuição de Nome:  - Analisada a proposta do 

presidente da Câmara e, uma vez que as obras de reabilitação da zona da entrada da vila 

estão terminadas, foi aprovado, por unanimidade, atribuir o nome de “Espaço SEVERI – 

Parque de Animação” ao local onde habitualmente é realizada a Ficavouga.------------------- 



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

Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------- 

Pedidos de Isenção/Redução de Taxas:--------------------------------------------------------------- 

1) Mocamfe – Acampamento Ocasional:  - A instituição sem fins lucrativos Mocamfe – 

Tempo Livre (Movimento de Campos de Férias) veio solicitar autorização para a 

realização de um acampamento ocasional, na Quinta do Sabugueiro, em Nespereira de 

Cima, para os próximos dias 31 de julho a 31 de agosto de 2015 e isenção da respetiva taxa 

que totaliza no valor de € 683,84 (seiscentos e oitenta e três euros e oitenta e quatro 

cêntimos).  Analisado o pedido e a respetiva informação dos serviços administrativos, a 

Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a isenção do pagamento da 

referida taxa, atendendo ao facto da entidade requerente ser uma instituição sem fins 

lucrativos, e pelo cariz da atividade, que é um campo de férias para cerca de 70 crianças e 

jovens, reconhecida e apoiada pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude.--------- 

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, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------- 

2) APCDI:  - Através de e-mail datado de 29 de junho, a APCDI – Associação Pró 

Cidadão Deficiente Integrado veio requerer a isenção das taxas administrativas 

relacionadas com o pedido de autorização de utilização para o edifício da UCC e Lar 

Residencial sito na Rua Nossa Senhora do Rosário, em Pessegueiro do Vouga.  Analisado 

o pedido e a respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da referida taxa.--------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 36º do Regulamento 

Municipal de Urbanismo, conjugado com o 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, Elisabete 

Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------- 

3) Cooperativa Agrícola Sanfins:  - Foi presente o pedido apresentado pela Cooperativa 

Agrícola de Sanfins relacionado com a isenção das taxas inerentes à Licença de 

Exploração do Posto de Abastecimento de Combustíveis, assim como a respetiva 

informação dos serviços administrativos.  Analisados os documentos, a Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade, a redução da referida taxa em 50%, que corresponde a € 412,73 

(quatrocentos e doze euros e setenta e três cêntimos).---------------------------------------------- 

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

Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------- 

4) Crista Pura:  - Na sequência do pedido efetuado pela empresa Crista Pura – Produção de 

Aves, Lda., e informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, a redução em 50% (€ 1 449,45) do valor total das taxas administrativas 

relacionadas com a renovação do alvará de obras para a ampliação e construção de aviários 

na Quinta da Mata – Silveira, em Talhadas.--------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 4 do artigo 18º do Regulamento Municipal de 

Urbanização, Edificação, Cedências e Compensações.-------------------------------------------- 

O vereador António Ferreira ausentou-se durante a discussão e votação deste ponto.--------- 

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

Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BUMP – Apoio Extraordinário Fardamento e Instrumentos:  - Através de carta datada de 

29 de junho de 2015, a Banda União Musical Pessegueirense veio solicitar mais um apoio 

financeiro, por parte do município, para a compra de instrumentos e mais peças de 

fardamento para os músicos da banda.  Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou, por 

unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de € 6 850,00 (seis mil, oitocentos e 

cinquenta euros) através da 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 Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao 

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

 

 



 

 

 

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

Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------- 

Cedência Gratuita de Transporte:  - Através de carta datada de 29 de junho de 2015, a 

Fundação Mão Amiga veio requerer a cedência gratuita do autocarro municipal, nos 

próximos dias 28, 29 e 30 de julho de 2015 para transporte das crianças e jovens que irão 

participar nas Férias Solidárias 2015 em São Jacinto.  Analisado o pedido, a Câmara 

Municipal aprovou, por unanimidade, a utilização gratuita do autocarro municipal para o 

fim pretendido.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, Idalina Tavares, Elisabete 

Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------- 

XIX Descida Noturna do Rio Vouga – Apoio:  - Foi ratificada, por unanimidade, a 

utilização das instalações da piscina municipal, nos passados dias 4 e 5 de julho de 2015, 

por parte da Turnauga, para secretariado e dormida dos participantes da XIX Descida 

Nocturna.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------- 

Franklyn Rodrigues – Apoio:  - Foi apresentada uma proposta da vereadora do pelouro do 

Desporto e Juventude relacionada com o interesse público e municipal em apoiar Franklyn 

David Rodrigues que, através de e-mail datado de 16 de junho de 2015, apresentou um 

pedido de apoio financeiro para poder participar no Torneio Internacional de Mixed 

Martial Arts, em Las Vegas, apresentando um orçamento de despesas no valor de € 2 

600,00 (dois mil e seiscentos euros).  Analisada a proposta, a Câmara Municipal, 

reconhecendo o interesse público desta atividade, para a promoção do concelho;  

considerando o objetivo de estimular e apoiar a formação e a prática desportiva;  

reconhecendo o papel importante dos agentes locais que muitas vezes passa por um 

empenho altruísta e voluntário;  considerando tornar-se importante estimular o desporto 

para contribuir de forma positiva no equilíbrio e saúde dos participantes e da população, 

designadamente onde predomina a qualidade de vida, aprovou, por unanimidade, a 

atribuição de um subsídio no valor de € 950,00 (novecentos e cinquenta euros).-------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------- 

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

Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------- 

Em representação da Associação de Pais das Escolas de Silva Escura, Elga Silva interveio 

para colocar as seguintes questões relacionadas com o funcionamento das EB1 de Silva 

Escura e Dornelas:--------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Qual a opinião do executivo relativamente à Escola de Dornelas;--------------------------- 

2) Face ao número de crianças inscritas em Dornelas (nove), gostaria aquele executivo de 

manter a EB1 de Dornelas aberta;---------------------------------------------------------------- 

3) Caso seja afirmativa a resposta anterior, como pretende o executivo responder 

relativamente às atividades de enriquecimento curricular, auxiliares educativas, 

transporte e respetivo tempo de transporte, refeições e segurança no espaço escolar e 

no transporte;---------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Caso o Ministério da Educação autorize somente duas turmas mistas, como pretende o 

executivo ver as crianças distribuídas;----------------------------------------------------------- 

5) Pretende o executivo a curto/médio prazo transferir crianças do Jardim Infantil de 

Silva Escura para garantir o espaço do Jardim Infantil de Dornelas.------------------------ 

Aproveitou para falar sobre a atribuição de subsídios às associações e entidades sem fins 

lucrativos do concelho, dizendo que tinha ouvido com atenção o discurso do presidente da 

Câmara aquando da cerimónia da assinatura dos protocolos de atribuição dos subsídios 



deste ano, e que concordou de forma genérica, com a falta de envolvência das associações 

e entidades do concelho nas diversas atividades organizadas pelo município.------------------ 

O presidente da Câmara disse ter percebido a mensagem quanto às associações e, 

relativamente às restantes questões, disse que iria responder às mesmas por escrito.---------- 

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

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 


