
------------------------------------------ACTA N.º 15/2015-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia doze de agosto de dois mil e quinze.------------------------------- 

---- No dia doze de agosto 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;  

Isabel Maria Martins Tavares, Idalina Pereira Tavares, António Rodrigues Ferreira e Raul 

Alberto Conceição Duarte, Vereadores.-------------------------------------------------------------- 

---- Foram registadas as faltas justificadas de Almeida e Costa, Nuno Ferreira e Elisabete 

Henriques, tendo sido promovida a substituição de Nuno Ferreira por Isabel Maria Martins 

Tavares, depois de convocada através de protocolo.------------------------------------------------ 

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

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

 Transportes Escolares 2015/2016 – Circuitos Especiais-------------------------------------- 

 Software SIG Municipal--------------------------------------------------------------------------- 

 Serviços Apoio na Gestão e Comunicação do VougaPark------------------------------------ 

 Derrama para 2016--------------------------------------------------------------------------------- 

 Antos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 

 Autos de Revisão----------------------------------------------------------------------------------- 

 Alteração ao Loteamento da Zona Industrial Cedrim------------------------------------------ 

 Licença Administrativa---------------------------------------------------------------------------- 

 Sinalização E.M. 569 (Ponte do Abade)--------------------------------------------------------- 

 Pedido de Isenção de Taxas – Licença Especial de Ruído------------------------------------ 

 Obras Cemitério – Isenção de Taxas------------------------------------------------------------- 

 Bombeiros Voluntários Sever do Vouga – Apoio para Ambulância pré-hospitalar------- 

 Vouga Sport Clube – Apoio para Requalificação do Circuito do Alto do Roçário-------- 

 Centro de Recreio e Cultura de Rocas do Vouga – Apoio para Iluminação no Campo 

de Jogos---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Bairro Social da Bela Vista – Novo Cálculo das Rendas-------------------------------------- 

 Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Renovação dos Acordos de Cooperação 

– Componente Refeição--------------------------------------------------------------------------- 

 Protocolo de Cooperação – Transporte de Crianças do 1º Ciclo----------------------------- 

 Proposta de Valores para Subsídios Económicos Destinados a Alunos Carenciados do 

1º CEB, no âmbito da Ação Social Escolar – Ano Letivo 2015-2016----------------------- 

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

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

Em 07 de agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações orçamentais = € 2 711 914,73 (dois milhões, setecentos e onze mil, novecentos 

e catorze euros e setenta e três cêntimos) e Operações não orçamentais = € 599 296,11 

(quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e noventa e seis euros e onze cêntimos).-------- 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 814 509,03 (um 

milhão, oitocentos e catorze mil, quinhentos e nove euros e três cêntimos).-------------------- 

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

Agim – Demonstrações Financeiras 2014:  - A Câmara tomou conhecimento das 

demonstrações financeiras da Agim do ano de 2014.----------------------------------------------- 

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

Idalina Tavares interveio para perguntar sobre o facto da água dos fontanários na freguesia 

de Rocas nunca terem água potável, e que a Câmara Municipal já tinha sido multada por 

isso, uma vez que foi abordada com esse assunto e pediram-lhe para questionar o 

executivo, dizendo que tinha ouvido falar sobre um sistema que poderia ser colocado atrás 

dos fontanários para tornar a água potável.---------------------------------------------------------- 

O presidente da Câmara disse ser um assunto muito complicado porque isso acontece nas 

freguesias que ainda não transitaram os seus sistemas de água para a AdRA (Cedrim, 



Couto de Esteves e Rocas do Vouga) e que a responsabilidade da água é dessas Juntas de 

Freguesia.  Mais disse que a Câmara Municipal tem estado a insistir com aquelas três 

Juntas de Freguesia para transferirem o sistema de água para a AdRA.------------------------- 

Sobre o sistema que pode ser colocado atrás do chafariz, disse que têm sugerido às Juntas 

terem um depósito em cada chafariz (dos chafarizes identificados são quinze) sendo certo 

que seriam servidos por três ou quatro freguesias, onde possam colocar uma pastilha de 

cloro que corrige a qualidade de água, sendo isso que estão a tentar resolver para que 

quando as análises continuarem apresentarem valores dentro do normal.----------------------- 

De seguida, Idalina Tavares questionou o levantamento dos nomes das ruas e números de 

polícia na freguesia de Rocas do Vouga, querendo saber se é da competência da Junta de 

Freguesia ou da Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------- 

O presidente da Câmara informou que os números de porta são da responsabilidade da 

Junta de Freguesia, dizendo que existe um acordo celebrado entre o Município e as Juntas 

de Freguesia, através do qual são transferidas verbas, sendo as próprias Juntas que 

determinam aquilo como aplicam essas verbas e quais são as suas prioridades.--------------- 

Respondidas as questões da vereadora, o presidente da Câmara aproveitou para dar 

algumas informações, começando por dizer que tinha recebido um despacho do Secretário 

de Estado a dizer que vai ser iniciado o plano de execução da barragem de 

Ribeiradio/Ermida e a pedir que a Câmara Municipal enviasse os contributos que 

entendesse, tendo sido enviada uma fotocópia do documento às Juntas de Freguesia para o 

efeito.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais disse que, daquilo que foi protocolado com a EDP, alguns caminhos já estão a ser 

executado e aguarda-se que aquela entidade se pronuncie quanto à proposta de ponte que 

lhe foi enviada, a construção da ponte pedonal do Rodo, da foz do Rio Lordelo, que é uma 

obra de grande envergadura e uma mais valia patrimonial para o concelho.-------------------- 

Finalmente, disse ter enviado um e-mail ao diretor da barragem a dizer que, da vistoria que 

foi feita aos acessos à passagem ao açude, considerava poder ser aberta a passagem de 

Couto de Esteves a Ribeiradio, já que foram realizadas algumas correções sugeridas 

(limpeza de valetas, correção em alguns aspetos do piso).----------------------------------------- 

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

Transportes Escolares 2015/2016 – Circuitos Especiais -:  - Analisada uma proposta do 

presidente relacionada com a contratação de serviços de transportes para os circuitos 

especiais para o ano letivo de 2015/2016, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, o 

seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Emitir parecer prévio favorável, nos termos do n.º 5 do artigo 75º da Lei n.º 83-

C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à abertura de um procedimento para a 

aquisição dos serviços de transportes para os circuitos especiais para o ano letivo de 

2015/2016, como o preço base de € 10 000,00;------------------------------------------------ 

b) Solicitar autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos compromissos 

plurianuais (alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro).-------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Software SIG Municipal:  - Foi analisada uma proposta do presidente da Câmara 

relacionada com a contratação dos serviços de manutenção anual para Software SIG 

Municipal para o Município, tendo o órgão executivo aprovado, por unanimidade, o 

seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Emitir parecer prévio favorável, nos termos do n.º 5 do artigo 75º da Lei n.º 83-

C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à abertura de um procedimento para a 

contratação dos serviços de manutenção anual para Software SIG Municipal para o 

Município, como o preço base de € 2 600,00;------------------------------------------------- 

b) Solicitar autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos compromissos 

plurianuais (alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro).------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serviços Apoio na Gestão e Comunicação do VougaPark:  - Analisada uma proposta do 

presidente relacionada com a contratação de serviços de apoio na gestão e comunicação do 

VougaPark, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, o seguinte:-------------------------- 



a) Emitir parecer prévio favorável, nos termos do n.º 5 do artigo 75º da Lei n.º 83-

C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à abertura de um procedimento para a 

contratação de serviços de apoio na gestão e comunicação do VougaPark, como o 

preço base de € 53 500,00;----------------------------------------------------------------------- 

b) Solicitar autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos compromissos 

plurianuais (alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro).------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Derrama para 2016:  - No uso da competência conferida na alínea ccc, do n.º 1 do artigo 

33º e para efeitos do previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 25º, ambos da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, apresentar a proposta 

para a Assembleia Municipal fixar a taxa de 1% sobre o lucro tributável até 150.000,00€ 

sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) e 1,5% 

sobre o lucro tributável que exceda os 150.000,00€ sujeito e não isento de imposto sobre o 

rendimento das pessoas coletivas (IRC) para a cobrança da Derrama em 2015, nos termos 

dos n.
os

 1 e 4 do artigo 18º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.-------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antos de Medição:  - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, os 

seguintes autos de medição de trabalhos:------------------------------------------------------------ 

aa))  ““BBeenneeffiicciiaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  LLaarraannjjaall  ee  BBoouuççoo  VVeellhhoo  ––  CCoouuttoo  ddee  BBaaiixxoo””:----------------------- 

 Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de € 18 185,00 (dezoito mil, 

cento e oitenta e cinco euros), acrescido do IVA.---------------------------------------------- 

bb))  ““EEssttrraaddaa  ddee  PPeennoouuççooss  àà  TTeeccaa””:--------------------------------------------------------------------- 

 Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de € 25 583,70 (vinte e cinco 

mil, quinhentos e oitenta e três euros e setenta cêntimos), acrescido do IVA.------------- 

cc))  ““RReessttaabbeelleecciimmeennttoo  ddee  CCaammiinnhhooss  ee  IInnffrraaeessttrruuttuurraass  jjuunnttoo  ààss  BBaarrrraaggeennss””:---------------------- 

 Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de € 48 274,40 (quarenta e oito 

mil, duzentos e setenta e quatro euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA.---------- 

dd))  ““CCeemmiittéérriioo  ddee  SSeevveerr  ((AAmmpplliiaaççããoo,,  RReemmooddeellaaççããoo,,  IIlluummiinnaaççããoo  ee  AArrrraannjjooss))””:----------------- 

 Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor de € 19 366,00 (dezanove mil, 

trezentos e sessenta e seis euros), acrescido do IVA.------------------------------------------ 

ee))  ““EE..MM..  555544--11  ssaaííddaa  ddee  FFeellggaarreess  aaoo  lliimmiittee  ddoo  CCoonncceellhhoo””:---------------------------------------- 

 Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor de € 10 970,40 (dez mil, 

novecentos e setenta euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA.----------------------- 

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

 Auto de Medição n.º 8 de trabalho contratual no valor de € 14 718,50 (catorze mil, 

setecentos e dezoito euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.----------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autos de Revisão:  - A Câmara tomou conhecimento das seguintes revisões de preços 

relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----- 

aa))  ““BBeenneeffiicciiaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  LLaarraannjjaall  ee  BBoouuççoo  VVeellhhoo  ––  CCoouuttoo  ddee  BBaaiixxoo””, conforme a 

primeira revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até julho 2015 sujeitos a 

revisão.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

bb))  ““EEssttrraaddaa  ddee  PPeennoouuççooss  àà  TTeeccaa””, conforme a primeira revisão, sem qualquer valor dos 

trabalhos realizados até julho 2015 sujeitos a revisão.---------------------------------------- 

cc))  ““RReessttaabbeelleecciimmeennttoo  ddee  CCaammiinnhhooss  ee  IInnffrraaeessttrruuttuurraass  jjuunnttoo  ààss  BBaarrrraaggeennss””, conforme a 

primeira revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até julho 2015 sujeitos a 

revisão.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

dd))  ““CCeemmiittéérriioo  ddee  SSeevveerr  ((AAmmpplliiaaççããoo,,  RReemmooddeellaaççããoo,,  IIlluummiinnaaççããoo  ee  AArrrraannjjooss))””, conforme a 

terceira revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até julho 2015 sujeitos a 

revisão.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ee))  ““EE..MM..  555544--11  ssaaííddaa  ddee  FFeellggaarreess  aaoo  lliimmiittee  ddoo  CCoonncceellhhoo”” conforme a segunda revisão, sem 

qualquer valor dos trabalhos realizados até maio 2015 sujeitos a revisão.------------------ 

Alteração ao Loteamento da Zona Industrial Cedrim:  - Foi presente a Informação n.º I 

0348/AVP/15 da Divisão de Administração do Território da Câmara Municipal alertando 



para a necessidade de se conformar a realidade construída com o desenho dos polígonos de 

alguns dos lotes industriais da Zona Industrial de Cedrim.  Analisada a informação, o 

órgão executivo aprovou, por unanimidade, proceder com a segunda alteração ao 

loteamento da Zona Industrial de Cedrim, cujo Regulamento foi publicado no Diário da 

República, 2ª Série, n.º 42/1998, de 2 de abril.------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Licença Administrativa:  - Analisada a Informação n.º ID 0335/AVP/15 exarada pela 

Divisão de Administração do Território do Município de Sever do Vouga, o órgão 

executivo aprovou, por unanimidade, a intenção de indeferimento do pedido de licença 

administrativa para obras de alteração e ampliação, processo n.º 72/2014,  requerida por 

Vítor Manuel Martins da Silva, pelas razões evocadas naquela informação técnica e ao 

abrigo do disposto no n.º 4 do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação.------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sinalização E.M. 569 (Ponte do Abade):  - Na sequência da decisão tomada em reunião de 

13 de maio de 2015, e depois de feita uma análise a todas as circunstâncias relacionadas 

com a alteração do trânsito e ponderados os riscos que possam surgir com aquela 

modificação, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade a abertura do trânsito nos 

dois sentidos da E.M. 569 próximo da Ponte do Abade, em Pessegueiro do Vouga, com a 

interdição da passagem de veículos pesados.-------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedido de Isenção de Taxas – Licença Especial de Ruído:  - Através de carta datada de 17 

de julho de 2015, a Associação Sempre Escola veio requerer a isenção do pagamento da 

taxa relacionada com a emissão de uma Licença Especial de Ruído para a realização de um 

arraial em honra de São Geraldo, nos dias 7 a 9 de agosto de 2015, no lugar de Irijó, da 

freguesia de Rocas do Vouga.  Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por 

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

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 18º do Regulamento e Tabela de 

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

Votação:  A favor - António Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obras Cemitério – Isenção de Taxas:  - Considerando o facto de estar a decorrer a 

empreitada denominada “Cemitério de Sever do Vouga (Ampliação, remodelação, 

iluminação e arranjos)” e verificando ser mais vantajoso para o erário público a realização 

das obras pelos particulares que adquiriram sepulturas perpétuas, a Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade, a isenção de taxas a todos os particulares que venham a 

requerer licença de construção nas sepulturas perpétuas do cemitério novo até que seja 

rececionada provisoriamente aquela empreitada.--------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 18º do Regulamento e Tabela de 

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

Votação:  A favor - António Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bombeiros Voluntários Sever do Vouga – Apoio para Ambulância pré-hospitalar:  - 

Através de carta datada de 17 de julho de 2015, a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Sever do Vouga veio solicitar a atribuição de um subsídio para ajudar a 

custear a aquisição de uma ambulância pré-hospitalar para ser utilizada no transporte de 

doentes não urgentes, que tem um custo superior a € 50 000,00 (cinquenta mil euros), 

sendo que já conseguiram angariar fundos no valor de € 35 477,94 (trinta e cinco mil, 

quatrocentos e setenta e sete euros e noventa e quatro cêntimos).  Analisado o pedido, a 

Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, proceder à atribuição de um subsídio até € 

10 000,00 (dez mil euros), que será pago em função da parte não comparticipada.------------ 

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, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vouga Sport Clube – Apoio para Requalificação do Circuito do Alto do Roçário:  - 

Através de carta datada de 04 de junho de 2015, o Vouga Sport Clube veio solicitar apoio 

financeiro para a realização de trabalho de requalificação no circuito do Alto do Roçário, 

apresentando para tal um orçamento de cerca de € 46 000,00 (quarenta e seis mil euros).  

Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, proceder à atribuição 

de um subsídio correspondente a 30% da despesa total, até ao limite de € 11 295,83 (onze 

mil, duzentos e noventa e cinco euros e oitenta e três cêntimos), destinado à requalificação 

do circuito. O subsídio será processado de acordo com a apresentação das respetivas 

faturas e quando houver saldo disponível. No contrato de desenvolvimento desportivo 

poderá constar uma cláusula de pagamento do subsídio, a titulo de adiantamento, desde 

que não ultrapasse o valor de 75% do subsídio atribuído, e para fazer face a despesas 

assumidas para a requalificação.----------------------------------------------------------------------- 

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, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Centro de Recreio e Cultura de Rocas do Vouga – Apoio para Iluminação no Campo de 

Jogos:  - Através de carta datada de 14 de julho de 2015, o Centro de Recreio e Cultura de 

Rocas do Vouga veio solicitar apoio financeiro para a realização de trabalhos de 

requalificação da iluminação do Campo de Jogos Bernardo Barbos de Quadros, 

apresentando para tal um orçamento de € 5 129,10 (cinco mil, cento e vinte e nove euros e 

dez cêntimos).  Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, 

atribuir um subsídio no valor de € 1 500,00 (mil e quinhentos euros), mediante a 

apresentação do comprovativo de despesa.----------------------------------------------------------   

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, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bairro Social da Bela Vista – Novo Cálculo das Rendas:  - No âmbito da aplicação da nova 

legislação que estabelece o Novo Regime do Arrendamento Apoiado (Lei n.º 81/2014, de 

19 de dezembro), foi elaborado o novo valor das rendas a aplicar para o ano de 2015/2016 

de acordo com aquela legislação e as indicações do Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana.  Assim, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o novo valor 

das rendas, segundo o novo Regime de Arrendamento Apoiado, para o ano de 2015/2016.- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Renovação dos Acordos de Cooperação – 

Componente Refeição:  - Foi aprovada, por unanimidade, a renovação dos Acordos de 

Cooperação celebrados entre o Município e a Associação Pró-Cidadão Deficiente 

Integrado, o Centro Social Paroquial Maria da Glória, a Fundação Bernardo Barbosa de 

Quadros e a Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, com vista à prossecução da 

componente de apoio à família relacionado com o fornecimento das refeições da rede pré-

escolar, para o ano letivo de 2015/2016.------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protocolo de Cooperação – Transporte de Crianças do 1º Ciclo:  - Para assegurar o 

transporte escolar das crianças do 1º CEB de Sever do Vouga, foi aprovada, por 

unanimidade, a celebração de um protocolo entre o Município e o Centro Social de Apoio 

à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga para o ano letivo de 2015/2016.--------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposta de Valores para Subsídios Económicos Destinados a Alunos Carenciados do 1º 

CEB, no âmbito da Ação Social Escolar – Ano Letivo 2015-2016:  - Foi analisada a 



informação emitida pela Técnica dos Serviços Sociais sobre os subsídios económicos 

atribuídos a alunos carenciados do 1º CEB, tendo sido aprovada, por unanimidade, a 

proposta apresentada pelo Conselho Social de Educação para atribuição do subsídio único 

no valor de 45,00€ para o escalão A e 25,00€ para o escalão B e para a Caixa Escolar a 

atribuição do valor de 22,00€ para o ano letivo de 2015/2016.----------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea hh), do n.º 1, do artigo 33º da Lei n.º 

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

Votação:  A favor - António Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e 

Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Não houve qualquer participação.--------------------------------------------------------------------- 

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

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 


