
 

------------------------------------------ACTA N.º 14/2015-------------------------------------------- 

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

---- No dia vinte e dois 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 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;  Nuno Miguel Pereira Martins 

Ferreira, Idalina Pereira Tavares, Maria Elisabete Martins Henriques, António Rodrigues 

Ferreira e Raul Alberto Conceição Duarte, Vereadores.------------------------------------------- 

---- 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 pelos membros António 

Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete Henriques e António Ferreira.------- 

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

 Auto de Medição de Trabalho Imprevisto------------------------------------------------------- 

 Auto de Medição dos Trabalhos a Menos------------------------------------------------------- 

 Desanexação de Parcela de Terreno-------------------------------------------------------------- 

 ADCR Senhorinhense – Isenção de Taxas------------------------------------------------------ 

 Proposta Venda Sepultura------------------------------------------------------------------------- 

 Ficavouga 2015 – Critérios de Funcionamento do Evento------------------------------------ 

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

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

Em 17 de julho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações orçamentais = € 3 112 070,00 (três milhões, cento e doze mil e setenta euros) e 

Operações não orçamentais = € 568 754,42 (quinhentos e sessenta e oito mil, setecentos e 

cinquenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos).---------------------------------------------- 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 568 754,42 (quinhentos 

e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos).----- 

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

O presidente da Câmara interveio para prestar algumas informações, começando pela 

reunião realizada no dia anterior com elementos do Regimento de Engenharia de Espinho 

para saber se já poderia ser agendada a assinatura do protocolo e início dos trabalhos.  

Referiu que solicitou às Juntas de Freguesia para que indicassem obras que consideravam 

ser necessárias, no máximo de três intervenções por freguesia para se escolher aquelas que 

poderiam ser executadas e houve freguesias a apresentar muitas obras.------------------------- 

Mais disse que, se conseguissem terminar o que estavam a fazer, iriam fazer os possíveis 

para disponibilizar uma equipa no mês de agosto, mas em princípio será apenas em 2016, 

estando a ser elaborado um calendário para o conjunto de intervenções a realizar no 

concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o arranque do ano letivo de 2015/2016 e a polémica que tem surgido à volta da 

criação das turmas, designadamente na União de Freguesias de Silva Escura e Dornelas, o 

presidente da Câmara informou que têm sido realizadas várias reuniões, entre elas uma 

com o executivo, as associações de pais de Silva Escura e de Dornelas, o Agrupamento de 

Escolas e a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Silva Escura e Dornelas, onde foi 

novamente explicado que quem define as turmas é o agrupamento em conjunto com o 

Ministério da Educação e que o município apenas disponibiliza os edifícios onde irão 

funcionar as mesmas.----------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre as freguesias de Rocas e Couto de Esteves, disse que, em princípio, irão existir duas 

turmas, sendo que foi comunicado ao Agrupamento de Escolas que deveria funcionar uma 

em cada centro escolar, além do mais porque os edifícios ainda estão em fase de avaliação 

através do QREN.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o protocolo com a Escola Profissional de Aveiro (EPA), o presidente da Câmara 

informou que está a ser ultimado o acordo de funcionamento da EPA no edifício do 

Vougapark e que já foram feitas reuniões tripartidas entre o município, a EPA e o 



Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga (AESV) para que não haja conflito entre 

aqueles organismos e os cursos ministrados, ficando o executivo a saber que a EPA terá 

cursos tecnológicos e o AESV cursos profissionais (que não interferem com os cursos que 

a Escola Secundária de Sever do Vouga promove).------------------------------------------------ 

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

Auto de Medição de Trabalho Imprevisto:  - Foi presente e aprovado, por unanimidade, o 

seguinte auto de medição de trabalhos imprevisto:------------------------------------------------- 

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

 Auto de Medição n.º 1 de trabalho imprevisto no valor € 25.336,30 (vinte e cinco mil, 

trezentos e trinta e seis euros e trinta cêntimos), acrescido do IVA.------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 

Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 

Auto de Medição dos Trabalhos a Menos:  - Foi presente e aprovado, por unanimidade, o 

seguinte auto de medição de trabalhos a menos:---------------------------------------------------- 

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

 Auto de Medição n.º 1 de trabalhos a menos no valor € 28.259,55 (vinte e oito mil, 

duzentos e cinquenta euros e cinquenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.------------ 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 

Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 

Desanexação de Parcela de Terreno:  - Considerando o facto do município ser detentor de 

um prédio rústico nas Vinhas, do lugar de Couto de Cima e freguesia de Couto de Esteves 

e a necessidade de manter um caminho público a norte do mesmo, foi aprovada, por 

unanimidade, a desanexação de uma parcela de terreno com a área de 28,39m
2
 do prédio 

rústico inscrito sob o artigo 11012, rústico, da freguesia de Couto de Esteves.  A referida 

parcela, com a área de 28,39m
2
, foi integrada no domínio público municipal.  

Seguidamente, deverá ser promovida pelos serviços a atualização da área na matriz e no 

registo predial.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 

Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 

ADCR Senhorinhense – Isenção de Taxas:  - Foi presente o pedido apresentado pela 

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense relacionado com a isenção 

das taxas inerentes ao pedido de emissão do alvará de utilização para o edifício que servirá 

de sede daquela entidade.  Analisado o pedido e a respetiva informação dos serviços 

administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das taxas 

administrativas, à exceção da TMU, para o referido licenciamento.----------------------------- 

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

Municipal de Urbanismo.------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 

Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 

Proposta Venda Sepultura:  - Na sequência do pedido apresentado por Maria Odete Bastos, 

relacionado com a permuta de uma sepultura perpétua de que é proprietária no cemitério 

velho que tem uma dimensão de 80cm, não utilizável, por uma sepultura perpétua no 

cemitério novo, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, autorizar a permuta de 

sepulturas mediante o pagamento de €750,00 (setecentos e cinquenta euros) ao município.- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 

Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 

Ficavouga 2015 – Critérios de Funcionamento do Evento:  - O órgão executivo analisou e 

aprovou, por unanimidade, o documento que contém os critérios de funcionamento da 

FicaVouga 2015, bem como o conjunto de taxas propostas e que fazem parte integrante 

desse documento, definidas de acordo com o previsto no artigo 81º da tabela de taxas e 

outras receitas municipais.----------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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