
--------------------------------------------ATA N.º 24/2017-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia treze de dezembro de dois mil e dezassete.----------------------- 

---- No dia treze de dezembro 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 e Raul 

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

---- Foi registada a falta justificada de Elisabete Henriques, porque teve de estar 

presente numa reunião, na Murtosa, sobre o novo concurso de RSU, que está a ser 

organizado pelos municípios de Águeda, Estarreja, Murtosa e Sever.--------------------------- 

---- 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 maioria, pelos membros António Coutinho, 

Almeida e Costa, Ricardo Silva e Raul Duarte, com dois votos contra de Paulo Martins e 

Pedro Lobo, por considerarem que a ata não reflete tudo o que se passou na reunião e 

deveriam ser mais completas. ------------------------------------------------------------------------- 

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

• Anteprojeto do Projeto “Reabilitação e Requalificação do Largo da Feira”--------------- 

• Anteprojeto do Projeto “Reabilitação e Requalificação do Largo de São Mateus”-------- 

• Anteprojeto do Projeto “Reabilitação da Frente Ribeirinha da Ribeira de Pessegueiro”- 

• Plano de Segurança e Saúde – Centro Escolar de Sever do Vouga-------------------------- 

• Aquisição Amigável de Terreno “Alargamento das Rua das Flores, em Cedrim”-------- 

• Donativo ao Município de Vouzela-------------------------------------------------------------- 

• Associação Humanitária de Talhadas – Seguro Acidentes Pessoais------------------------- 

• BUMP – Apoio para Compra de Instrumento-------------------------------------------------- 

• ACRPV – Apoio para Melhoramento Piso Pavilhão------------------------------------------ 

• Cabaz de Natal 2017------------------------------------------------------------------------------- 

• Ratificação de Ofertas------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

operações orçamentais = € 2 042 483,05 (dois milhões, quarenta e dois mil, quatrocentos e 

oitenta e três euros e cinco cêntimos) e operações não orçamentais = € 627 393,45 

(seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e três euros e quarenta e cinco 

cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 614 423,14 (seiscentos 

e catorze mil, quatrocentos e vinte e três euros e catorze cêntimos).----------------------------- 

Festa de Natal – Informação de Cabimentos:  - Foram dadas a conhecer, ao órgão 

executivo, as informações de cabimento relacionadas com a despesa inerente à realização 

da Festa de Natal 2017, destinada aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo.--------------------- 

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

1) Voluntários da Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Sever do Vouga:  - A Câmara 

Municipal tomou conhecimento dos voluntários que deixaram de pertencer à Liga dos 

Amigos do Centro de Saúde de Sever do Vouga.--------------------------------------------------- 

2) Agim – Plano de Atividades 2018:  - Foi dado a conhecer à Câmara Municipal o Plano 

de Atividades, da Agim, para o ano de 2018.  Os vereadores da oposição disseram que 

faltavam as folhas 3 e 5 no documento, pelo que deveria ser submetido completo.------------ 

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

Pedro Lobo perguntou a razão de não ter sido dado conhecimento do aniversário do Centro 

das Artes e do Espectáculo ao órgão executivo.----------------------------------------------------- 



O presidente da Câmara Municipal disse ter tomado conhecimento através da agenda 

cultural.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ricardo Silva apresentou um requerimento a pedir informação sobre as vias municipais.--- 

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

Anteprojeto do Projeto “Reabilitação e Requalificação do Largo da Feira”:  - Foi presente 

e analisada a Informação Técnica dos Serviços Técnicos de Obras Públicas relacionada 

com o anteprojeto do projeto para a ““RReeaabbiilliittaaççããoo  ee  RReeqquuaalliiffiiccaaççããoo  ddoo  LLaarrggoo  ddaa  FFeeiirraa””, 

tendo o órgão executivo aprovado, por unanimidade, o anteprojeto.----------------------------- 

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

Ricardo Silva e Raul Duarte.--------------------------------------------------------------------------- 

Anteprojeto do Projeto “Reabilitação e Requalificação do Largo de São Mateus”:  - Foi 

presente e analisada a Informação Técnica dos Serviços Técnicos de Obras Públicas 

relacionada com o anteprojeto do projeto para a ““RReeaabbiilliittaaççããoo  ee  RReeqquuaalliiffiiccaaççããoo  ddoo  LLaarrggoo  

ddee  SSããoo  MMaatteeuuss””, tendo o órgão executivo aprovado, por unanimidade, o anteprojeto.-------- 

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

Ricardo Silva e Raul Duarte.--------------------------------------------------------------------------- 

Anteprojeto do Projeto “Reabilitação da Frente Ribeirinha da Ribeira de Pessegueiro”:  - 

Foi presente e analisada a Informação Técnica dos Serviços Técnicos de Obras Públicas 

relacionada com o anteprojeto do projeto para a ““RReeaabbiilliittaaççããoo  ddaa  FFrreennttee  RRiibbeeiirriinnhhaa  ddaa  

RRiibbeeiirraa  ddee  PPeesssseegguueeiirroo””, tendo o órgão executivo aprovado, por unanimidade, o 

anteprojeto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ricardo Silva encontrava-se ausente durante a votação deste ponto.----------------------------- 

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

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

Plano de Segurança e Saúde – Centro Escolar de Sever do Vouga:  - Analisado o parecer 

emitido pelos Serviços Técnicos de Obras Públicas, o órgão executivo aprovou, por 

unanimidade, o Plano de Segurança e Saúde do Centro Escolar de Sever do Vouga.--------- 

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

Ricardo Silva e Raul Duarte.--------------------------------------------------------------------------- 

Aquisição Amigável de Terreno “Alargamento das Rua das Flores, em Cedrim”:  - Foi 

presente e analisado o seguinte auto de expropriação amigável de terreno, pela via do 

direito privado, cujas diligências foram efetuadas pelo presidente da Câmara, assumindo a 

Câmara, por unanimidade, a satisfação dos encargos que dele constam:------------------------  

a) ““AAllaarrggaammeennttoo  ddaa  RRuuaa  ddaass  FFlloorreess,,  eemm  CCeeddrriimm””:-------------------------------------------------- 

- de Maria Armanda Marques Dias, NIF 191938637, residente na Rua Visconde Seabra, 

75, Mogofores, a venda do prédio urbano com a área de 52m2, pelo valor de € 4 000,00 

(quatro mil euros), localizado na Rua das Flores, na União das Freguesias de Cedrim e 

Paradela, registado sob o artigo matricial número 1081, a confrontar do norte com 

caminho público, do sul com Modesto Costa Gonçalves, do nascente com caminho 

público e do poente com Manuel Dias Martins.------------------------------------------------- 

Pedro Lobo disse que a informação deveria ser composta com termos de comparação 

(valores que permitissem ser realizada).-------------------------------------------------------------- 

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

Raul Duarte;  Abstenção – Ricardo Silva, por ser uma obra proposta no mandato anterior.-- 

Donativo ao Município de Vouzela:  - No seguimento da oferta de tubo polietileno, e 

outros bens, ao município de Vouzela, na sequência dos incêndios ocorridos naquela 

região, no passado dia 15 de outubro, foi contactado o fornecedor a perguntar se estaria 

disponível para oferecer tubo às famílias daquele concelho.  A empresa decidiu doar € 

100,00 (cem euros) ao Município de Vouzela, através do envio de um cheque em nome do 

Município de Sever do Vouga.  O órgão executivo deliberou, por unanimidade, proceder à 

entrega dos € 100,00 (cem euros) ao Município de Vouzela através de transferência 

bancária.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Associação Humanitária de Talhadas – Seguro Acidentes Pessoais:  - Foi presente um 

pedido de apoio da Associação Humanitária de Talhadas, relacionado com a contratação de 

um seguro de acidentes pessoais para os sapadores voluntários daquela instituição.  



Analisado o pedido e a respetiva informação dos serviços municipais, o órgão executivo 

aprovou, por unanimidade, apoiar a Associação Humanitária de Talhadas através da 

contratação de um seguro de acidentes pessoais para o efeito pretendido.---------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o), do artigo 33º da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

BUMP – Apoio para Compra de Instrumento:  - Através de carta datada de 12 de outubro 

de 2017, a Banda União Musical Pessegueirense veio solicitar apoio na aquisição de um 

instrumento (bombardino).  Analisado o pedido e as respetivas informações de cabimento e 

compromisso, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio 

no valor de € 950,00 (novecentos e cinquenta euros) para apoiar a compra do instrumento, 

a pagar:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 85% após demonstração da adjudicação da aquisição do bem;------------------------------ 

 15% após a apresentação de relatório onde se demonstre a aquisição do bem e a 

publicitação do apoio, acompanhado de cópias dos documentos de despesa e fotografia 

do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro, e, ainda, o 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, Paulo Martins, Pedro Lobo e 

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

ACRPV – Apoio para Melhoramento Piso Pavilhão:  - Através de e-mail datado de 25 de 

setembro de 2017, a Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga veio 

solicitar apoio financeiro, por parte do Município, para a reparação do piso no pavilhão 

daquela entidade.  Analisado o pedido e as respetivas informações de cabimento e 

compromisso, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio 

no valor de € 2 750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta euros), a pagar:----------------------- 

 85% após demonstração da adjudicação da aquisição do bem;------------------------------ 

 15% após a apresentação relatório onde se demonstre a realização dos trabalhos e 

publicitação do apoio, acompanhado de cópias dos documentos de despesa e 

fotografias dos trabalhos executados.------------------------------------------------------------ 

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro, e, ainda, o 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, Paulo Martins, Pedro Lobo e 

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

Cabaz de Natal 2017:  - Atendendo à necessidade de decidir qual o procedimento a adotar 

para poder ser concretizada a iniciativa “Cabaz de Natal”, o órgão executivo deliberou, por 

unanimidade, aceitar donativos em dinheiro, ou em espécie, das empresas que pretenderem 

juntar-se a esta ação.  Mais foi deliberado, por unanimidade, autorizar a despesa inerente e 

que fosse dado conhecimento da listagem de aquisições e da cabimentação.------------------- 

Os vereadores do PSD, Paulo Martins e Pedro Lobo, disseram entender que deveria existir 

um regulamento para regular as ofertas, devendo o executivo, imiscuir-se na discussão 

sobre a forma de atribuição dos cabazes de Natal.  Ficou registada a sugestão e 

disponibilidade em participarem na execução desse regulamento.----------------------------- 

Ratificação de Ofertas:  - O órgão executivo ratificou, por unanimidade, as despesas tidas 

com a oferta de produtos regionais, adquiridos na Casa do Artesão e oferecidos ao 

presidente da Unidade Missão, Dr. João Catarino, e ao II Encontro da Rede de Intervenção 

na Violência Doméstica.  As ofertas custaram € 273,00 (duzentos e setenta e três euros).--- 

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

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

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

Foi dada a palavra a Sérgio Soares da Silva que pediu que o presidente da Câmara 

esclarecesse o ponto de situação da reposição das infraestruturas submersas pela barragem 



de Ribeiradio-Ermida (praias fluviais e trilhos pedestres).  Em relação à ponte pedonal 

sobre o Rio Gresso, perguntou qual o acesso ou por onde se fazia o acesso público à 

mesma.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respondendo às questões colocadas, o presidente da Câmara Municipal informou que, 

algumas das obras ainda não tinham sido realizadas, inicialmente, por falta de projeto, mas 

outras por falta de autorização da APA.  Em relação à ponte, disse estar-se a estudar qual o 

percurso que irá abranger uma distância grande e que faça a ligação das duas freguesias - 

Rocas do Vouga e Couto de Esteves - com passagem pela referida ponte.---------------------- 

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

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 


