
--------------------------------------------ATA N.º 18/2017-------------------------------------------- 

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

---- No dia vinte e sete de setembro 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 do Diretor de Departamento, Luís Figueiredo Martins, para redação da 

respetiva ata.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente;  Nuno Miguel Pereira Martins 

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

Ferreira 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, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.-------------- 

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

Costa, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques, Idalina Tavares, António Ferreira e Raul 

Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Agim – Contrato Programa----------------------------------------------------------------------- 

• Agrupamento Escolas Sever do Vouga – Utilização Piscina Municipal-------------------- 

• Pedidos de Redução/Isenção de Taxa:----------------------------------------------------------- 

1) Associação São Mateus, Idealizar & Concretizar – Licença Especial de Ruído------- 

2) Vouga Sport Clube – Licença Manifestação Desportiva---------------------------------- 

• Aquisições Amigáveis de Terreno--------------------------------------------------------------- 

• Auto de Medição----------------------------------------------------------------------------------- 

• Auto de Revisão ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Em 22 de setembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações orçamentais = € 2 616 081,58 (dois milhões, seiscentos e dezasseis mil, oitenta 

e um euros e cinquenta e oito cêntimos) e Operações não orçamentais = € 587 464,50 

(quinhentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro euros e cinquenta 

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

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 995 423,19 (novecentos 

e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e três euros e dezanove cêntimos).---------------- 

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

Conferência Europarc 2017 – Agradecimento:  - A Câmara tomou conhecimento do 

agradecimento apresentado pela Adrimag, pela presença do município na Conferência 

Europarc 2017, que se realizou noa passados dias 06 a 10 de setembro de 2017.-------------- 

DGEstE – Anexo ao Acordo de Cooperação da Educação Pré-Escolar 2016/2017:  - O 

órgão executivo tomou conhecimento do anexo ao Acordo de Cooperação da Educação 

Pré-Escolar 2016/2017, celebrado entre a DGEstE e o município.------------------------------- 

Ersuc – Despedida, Agradecimento: -  A Câmara tomou conhecimento da carta enviada 

pelo Diretor Geral da Ersuc, que deixou de exercer funções no passado dia 22 de setembro, 

a despedir-se e a transmitir os seus agradecimentos.  Foi deliberado, por unanimidade, 

devolver o reconhecimento e agradecimento por toda a sua dedicação durante os vários 

mandatos em que esteve na Ersuc e, ainda, pela amizade que foi demonstrando, ao longo 

dos anos, com Sever do Vouga.----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Agim – Contrato Programa:  - Foi presente uma proposta do presidente da Câmara, 

relacionada com o pedido apresentado pela Agim, para a celebração de um contrato-

programa, destinado a fazer face ao défice de exploração na atividade de formação 

profissional oferecida aos agricultores e silvicultores.  Como foi transmitido e 

demonstrado, a Agim presta serviços de consultoria e formação profissional aos 

agricultores e silvicultores, com o objetivo da promoção e incrementação das explorações 

de pequenos frutos no concelho, atendendo à experiência e capacidade reunida pelos 



técnicos da associação, ao longo de muitos anos, nesse ramo de atividade, onde é notório e 

reconhecido que o município tem recolhido vantagens económicas.  Nos últimos tempos, 

quer os técnicos como a direção da Agim, têm ponderado e equacionado sobre as soluções 

para a resolução desse problema, tendo mesmo pensado em deixar de exercer atividades 

que não fossem devidamente compensadoras.  No entanto, também têm em mão alguns 

contratos que obrigam a que esse serviço seja prestado, sem que os atuais técnicos ou 

dirigentes tenham decidido nesse sentido.  Por outro lado, torna-se importante que a 

atividade de formação profissional se mantenha a ser dada e proporcionada aos 

agricultores e silvicultores.  Através dessa formação, poderão ser recolhidos benefícios 

futuros, designadamente ao nível da correta reflorestação ou criação de novas plantações 

(de pequenos frutos).------------------------------------------------------------------------------------ 

Nuno Ferreira interveio para dizer que, na sua opinião, e tendo em conta que as eleições 

autárquicas seriam realizadas dali a três dias, devia ser o novo executivo a decidir 

relativamente à presente situação.  Disse ter analisado a documentação e que lhe pareceu 

ser mais para suprir as dificuldades financeiras da Agim do que propriamente para a 

execução concreta do trabalho.  Mais disse parecer-lhe um valor excessivo, embora não 

dispusesse de elementos para analisar, efetivamente, se o é ou não.----------------------------- 

O presidente da Câmara disse não haver qualquer problema em ser o atual executivo a 

aprovar o apoio e que, realmente, o mesmo tem como objetivo a sustentabilidade daquela 

associação.  Mais disse que este assunto estava a ser analisado nesta altura porque é 

quando a Agim está a atravessar um período mais crítico para a sua sustentabilidade e para 

a execução dos serviços que presta.  Informou que, muitas candidaturas estão à espera de 

financiamento, que demora a chegar, e que trazem com elas uma componente para a 

própria Agim.  Acima de tudo, disse ser uma contribuição para os serviços que prestam ao 

município e aos munícipes no apoio aos agricultores que não querem pagar quotas para as 

candidaturas e que, sem elas, não há investimento.  Informou terem sido solicitados 

pareceres, incluindo à CCDR.------------------------------------------------------------------------- 

Nuno Ferreira disse que, em momento algum duvidou da legalidade do apoio, assim como 

das dificuldades que aquele tipo de associações tem e as necessidades de tentar encontrar a 

sustentabilidade das mesmas.  Disse que, obviamente o trabalho que a Agim faz é 

reconhecido e que ele próprio o reconhece e que aquilo que tentou transmitir é que, tendo 

em conta que se trata de uma decisão a três dias das eleições e que implica apoios diretos a 

uma instituição num valor relativamente avultado, deixava-se esta decisão para outro 

executivo ou, dizendo de outra forma, se na próxima reunião, que já é pós-eleições, e se a 

reeleição do presidente da Câmara se confirmar, ainda é dentro do atual mandato e aí já 

está legitimado a fazê-lo porque é a continuação da política adotada, pois, se houver outros 

resultados, pode não ser esse o caminho, embora essa seja a sua opinião.  Disse não querer 

que, quem venha a seguir, encontre uma decisão que foi tomada a três dias da eleição.------ 

O presidente da Câmara disse ser exatamente nesta altura que a Agim tem alguma 

dificuldade em assumir encargos com vencimentos, tendo já alguns em atraso, daí a 

urgência na análise deste assunto.--------------------------------------------------------------------- 

O Diretor de Departamento fez uso da palavra para dizer que aquele processo não foi 

trazido ao órgão executivo há mais tempo porque foi necessário reunir os requisitos 

necessários para o processo ter alguma sustentabilidade e fundamentação através da 

alteração aos estatutos e, ainda, porque tinha sido realizada uma reunião na CCDR-C para 

analisar o parecer que tinham emitido e o contrato-programa abrange apenas quatro meses, 

até ao final do ano, precisamente por estar no final do mandato.  Logo no início do 

próximo mandato, irão começar a trabalhar para fazer novo processo para o ano seguinte.-- 

Analisada a documentação e discutido o assunto, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, a celebração de um contrato-programa entre o município e a Agim, por um 

período de quatro meses, incluindo o presente mês de setembro.  Mais foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar o valor de € 5 750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta euros) a ser 

transferido mensalmente durante a vigência do contrato-programa.----------------------------- 

Nuno Ferreira disse que o seu sentido de voto foi favorável devido às dificuldades 

financeira da Agim.------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete 

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



Agrupamento Escolas Sever do Vouga – Utilização Piscina Municipal:  - À semelhança de 

anos anteriores, o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga veio solicitar a redução do 

valor da taxa relacionada com a utilização da Piscina Municipal por parte dos alunos na 

disciplina de Educação Física.  Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou, por 

unanimidade, mediante a celebração de protocolo, o pagamento de € 7,50 por cada entrada 

e o limite máximo de € 3 600,00 (três mil e seiscentos euros) por parte do Agrupamento 

para a utilização da Piscina Municipal por parte dos alunos na disciplina de Educação 

Física durante o ano letivo de 2017/2018.------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete 

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

Pedidos de Redução/Isenção de Taxa:---------------------------------------------------------------- 

1) Associação São Mateus, Idealizar & Concretizar – Licença Especial de Ruído:  - A 

Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada 

com a emissão de uma Licença Especial de Ruído, para a realização do arraial em honra de 

São Mateus, nos passados dias 20 e 21 de setembro de 2017, de acordo com o pedido 

apresentado pela Associação São Mateus, Idealizar & Concretizar e respetiva informação 

dos serviços administrativos.--------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Nuno Ferreira, Elisabete 

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

2) Vouga Sport Clube – Licença Manifestação Desportiva:  - A Câmara Municipal 

ratificou, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de 

uma Licença Manifestação Desportiva, para a realização do evento “6º BTT Terras de Se 

Ver”, no passado dia 24 de setembro de 2017, de acordo com o pedido apresentado pelo 

Vouga Sport Clube e respetiva informação dos serviços administrativos.---------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Nuno Ferreira, Elisabete 

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

Aquisições Amigáveis de Terreno:  - Foram presentes e analisados os seguintes autos 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 deles constam:----------------------------------------------------------------------  

a) ““AArrrraannjjoo  ddoo  EEssppaaççoo  EExxtteerriioorr  ddaa  IIggrreejjaa  ee  CCeemmiittéérriioo,,  AAllaarrggaammeennttoo  ddoo  CCeemmiittéérriioo  ee  EEssppaaççoo  

ddee  LLaazzeerr  ee  FFrruuiiççããoo  ((CCeeddrriimm))””:-------------------------------------------------------------------- 

- de Ana Maria Pereira Gomes Pontes, NIF 237291878, em representação da cabeça de 

casal da herança de Joaquim Borges Gomes, residente na Rua da Ajuda, n.º 65, da 

freguesia de Campanhã, concelho do Porto, a venda da totalidade do prédio rústico 

inscrito sob o artigo matricial 3310, da União das Freguesias de Cedrim e Paradela, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Sever do Vouga sob o número 2159, 

confrontando do norte com Afonso Gomes Tavares, do sul com Manuel Lemos Guerra, 

do nascente com caminho e do poente com caminho, pelo valor de € 30 000,00 (trinta 

mil euros).  Mais foi deliberado, por unanimidade, dar-se poderes ao senhor presidente 

da Câmara Municipal, nos termos da alínea a), n.º 1, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, para assinar a escritura.--------------------------------------- 

b) ““RRuuaa  ddaa  BBoouuççaa  ––  AAllaarrggaammeennttoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo””:----------------------------------------------- 

- de Maria Ermelinda Martins Correia, NIF 177090332, a cedência gratuita de uma 

parcela de terreno com a área de 30m2, localizado no lugar da Bouça, na freguesia de 

Pessegueiro do Vouga.------------------------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete 

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

Auto de Medição:  - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, o seguinte 

auto de medição de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------  

““EEccoocceennttrroo  ––  VVaalloorriizzaaççããoo  AAmmbbiieennttaall””:--------------------------------------------------------------- 

  Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor de € 55 058,99 (cinquenta e cinco 

mil, oitenta e nove euros e noventa e nove cêntimos), acrescido do IVA.-------------------  



Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete 

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

Auto de Revisão:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento da seguinte revisão de 

preços, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------------------  

““EEccoocceennttrroo  ––  VVaalloorriizzaaççããoo  AAmmbbiieennttaall””, conforme a segunda revisão, sem qualquer valor 

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

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

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 


