
--------------------------------------------ATA N.º 22/2017-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezassete.--------------- 

---- No dia vinte e dois de novembro dois mil e dezassete, 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 ata.------------------------------------------------------------ 

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

José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente;  Paulo César de Bastos 

Martins, Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo, Ricardo Manuel Tavares da Silva, Maria 

Elisabete Martins Henriques e Raul Alberto da Conceição Duarte, Vereadores.--------------- 

---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte minutos, tendo sido dispensada a 

leitura da ata da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os 

membros que estiveram presentes naquela reunião, depois de ter sido aprovada e assinada 

em minuta no final da mesma.------------------------------------------------------------------------- 

---- A ata da reunião anterior foi aprovada, por unanimidade, pelos membros António 

Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva e Raul Duarte.------- 

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

• Delegação de Competências---------------------------------------------------------------------- 

• Regulamento de Comunicações------------------------------------------------------------------ 

• Moção – Por Uma Nova Ligação a Sever do Vouga à A25----------------------------------- 

• Jantar de Natal dos Funcionários e Colaboradores do Município 2017--------------------- 

• Isenção de Taxas – Agim-------------------------------------------------------------------------- 

• Isenção de Taxas – Severi------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de Medição n.º 4 da Empreitada “EcoCentro – Valorização Ambiental”------------ 

• Auto de Revisão n.º 4 da Empreitada “EcoCentro – Valorização Ambiental”------------- 

• Plano de Sinalização Temporária----------------------------------------------------------------- 

• Transferência das Verbas do Recenseamento Eleitoral---------------------------------------- 

• Festa de Natal destinada aos Alunos do Pré e 1º Ciclo do Concelho 2017----------------- 

• Programa CASA+ - Processo de Obras de Construção---------------------------------------- 

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

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

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

operações orçamentais = € 2 469 405,99 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, 

quatrocentos e cinco euros e noventa e nove cêntimos) e operações não orçamentais = € 

611 383,01 (seiscentos e onze mil, trezentos e oitenta e três euros e um cêntimo).------------ 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 705 360,87 (setecentos 

e cinco mil, trezentos e sessenta euros e oitenta e sete cêntimos).-------------------------------- 

Documentos Previsionais 2018:  - Foram entregues alguns documentos como projeto dos 

documentos previsionais com vista a exercer-se o direito de oposição.  Para a apresentação 

de ideias e projetos a serem integrados nos documentos previsionais, foram agendadas, 

pelo presidente da Câmara, reuniões no dia 24 de novembro, pelas 15:00, com o vereador 

do CDS (Ricardo Silva), e no dia 29 de novembro, pelas 10:00, com os vereadores do PSD 

(Paulo Martins e Pedro Lobo).  Mais foi decidido e ficarão convocados através de 

protocolo, todos os membros do órgão executivo para uma reunião extraordinária a 

realizar-se no dia 6 de dezembro de 2017, pelas 15:00, para aprovação dos documentos 

previsionais de 2018, Mapa de Pessoal e Regulamento Municipal para a Execução 

Orçamental e outros assuntos com caráter de urgência.-------------------------------------------- 

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

1) Município de Mira – Voto de Pesar:  - A Câmara tomou conhecimento do voto de pesar, 

aprovado pela Câmara Municipal de Mira, pelos incêndios ocorridos na região.-------------- 

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

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

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

Delegação de Competências:  - Foi dado conhecimento ao órgão executivo das 

competências delegadas e subdelegadas pelo presidente da Câmara nos três vereadores a 



tempo inteiro, de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 36º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regulamento de Comunicações:  - Foi aprovado, por unanimidade, o Regulamento 

Municipal de Comunicações que estabelece as regras de funcionamento e utilização de 

comunicações telefónicas, móveis e fixas, do município de Sever do Vouga.------------------ 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea k), 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, Paulo Martins, Pedro Lobo, 

Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------- 

Moção – Por Uma Nova Ligação a Sever do Vouga à A25:  - Foi presente e analisada uma 

moção apresentada pelo vereador do CDS-PP, Ricardo Silva, propondo que sejam 

desencadeados os procedimentos necessários, junto do governo e da CIRA, de modo a 

obter um traçado alternativo para as ligações do IC2 – Coimbra/Oliveira de Azeméis 

(A32/IC2) e IC2 – Albergaria-a-Velha (A25)/Oliveira de Azeméis (A32/IC2), que sirva os 

interesses de Sever do Vouga em ter uma ligação condigna à Rede Rodoviária Nacional, 

designadamente à autoestrada A25.------------------------------------------------------------------- 

Os vereadores da oposição sugeriram que se determinasse um prazo para a marcação das 

reuniões com as entidades da administração central.----------------------------------------------- 

O presidente da Câmara informou que as medidas aprovadas seriam tomadas de imediato.- 

O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a moção apresentada.---------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, 

Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------- 

Jantar de Natal dos Funcionários e Colaboradores do Município 2017:  - A Câmara 

Municipal tomou conhecimento de que irão ser iniciados os procedimentos para a 

realização do Jantar de Natal, a realizar-se no dia 15 de dezembro de 2017, para os 

autarcas, funcionários e colaboradores do município.---------------------------------------------- 

Isenção de Taxas – Agim:  - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do 

pagamento da taxa relacionada com a utilização da cozinha comunitária, nos próximos dias 

28 de novembro a 19 de dezembro de 2017, para a realização de uma ação de formação 

destinada aos desempregados do concelho, de acordo com o pedido apresentado pela Agim 

e respetiva informação dos serviços administrativos.----------------------------------------------- 

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, Paulo Martins, Pedro Lobo, 

Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------- 

Isenção de Taxas – Severi:  - De acordo com o pedido apresentado pela Severi – 

Associação Cultural de Expressão Dramática, e respetiva informação dos serviços 

administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento 

da taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 

27 de janeiro de 2018, para a apresentação de um espetáculo de teatro.------------------------- 

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 e, ainda, do artigo 20º do Regulamento 

Municipal de Funcionamento, Segurança e utilização do Centro das Artes e do 

Espectáculo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, 

Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------- 

Auto de Medição n.º 4 da Empreitada “EcoCentro – Valorização Ambiental”:  - Câmara 

Municipal analisou e aprovou, por maioria, o seguinte auto de medição de trabalhos:--------  

““EEccooCCeennttrroo  ––  VVaalloorriizzaaççããoo  AAmmbbiieennttaall””:-------------------------------------------------------------- 

  Auto de Medição n.º 4 de trabalho contratual no valor de € 41 704,88 (quarenta e um 

mil, setecentos e quatro euros e oitenta e oito cêntimos), acrescido do IVA.---------------  

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, 

Elisabete Henriques e Raul Duarte;  Abstenção – Ricardo Silva, por tratar-se de uma obra 

do mandato anterior.------------------------------------------------------------------------------------ 

Auto de Revisão n.º 4 da Empreitada “EcoCentro – Valorização Ambiental”:  - A Câmara 

Municipal tomou conhecimento da seguinte revisão de preços, tendo os valores sido 

confirmados pelos serviços técnicos:-----------------------------------------------------------------  



““EEccooCCeennttrroo  ––  VVaalloorriizzaaççããoo  AAmmbbiieennttaall””, conforme a quarta revisão, sem qualquer valor dos 

trabalhos realizados sujeitos a revisão.--------------------------------------------------------------- 

O vereador Raul Duarte saiu às 16:00 horas e não participou na apreciação e votação dos 

pontos que se seguem.---------------------------------------------------------------------------------- 

Plano de Sinalização Temporária:  - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o 

plano de sinalização temporária para regular o trânsito durante a realização das obras de 

colocação de uma conduta entre a ETAR de Sóligo e a E.N. 16.--------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, 

Ricardo Silva e Elisabete Henriques.----------------------------------------------------------------- 

Transferência das Verbas do Recenseamento Eleitoral:  - Foi aprovado, por unanimidade, 

que, sempre que hajam transferências de verbas da DGAI, para fazer face aos encargos 

com a atualização do recenseamento eleitoral, esses valores sejam transferidos para as 

Juntas de Freguesia na sua totalidade.---------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, 

Ricardo Silva e Elisabete Henriques.----------------------------------------------------------------- 

Festa de Natal destinada aos Alunos do Pré e 1º Ciclo do Concelho 2017:  - À semelhança 

de anos anteriores, foi dado a conhecer ao órgão executivo o programa e despesa total da 

Festa de Natal 2017 destinada aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo, que irá realizar-se no 

próximo dia 06 de dezembro de 2017, no Centro das Artes e do Espetáculo.------------------- 

Programa CASA+ - Processo de Obras de Construção:  - Foi presente e analisada a 

proposta de apoio à recuperação de habitações degradadas e autoconstrução/beneficiação 

elaborada pela Técnica Superior de Serviço Social, tendo o órgão executivo aprovado, por 

unanimidade, proceder à colocação de uma cobertura em painel sandwich – telha lusa de 

espessura média de 40mm, em chapa de aço galvanizada, da habitação de Maria Judite 

Martins Alves, no lugar do Cruzeiro, na União das Freguesias de Silva Escura e Dornelas.- 

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 +”.------------------------------------------------------------------------- 

O vereador Ricardo Silva solicitou fotocópia da informação de cabimento, uma vez que é 

obrigatório para poder deliberar-se aquele ponto de trabalhos.----------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, 

Ricardo Silva e Elisabete Henriques.----------------------------------------------------------------- 

---- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja ata em minuta 

foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido 

elaborada a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a 

redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 


