
------------------------------------------ACTA N.º 17/2015-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia nove de setembro de dois mil e quinze.--------------------------- 

---- No dia nove de setembro 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, e 

Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que 

prestou apoio no esclarecimento de alguns pontos.------------------------------------------------- 

---- 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 e Raul Alberto 

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

---- Foi registada a falta justificada António Ferreira.---------------------------------------------- 

---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte 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 e Raul Duarte.-------------------------------------- 

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

- 4ª Revisão Orçamental-------------------------------------------------------------------------------- 

- “Requalificação da Rua Abade de Santiago” – Aquisições por Via do Direito Privado----- 

- “Construção da E.B. 1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”---------------------------------- 

- “Centro Escolar de Couto de Esteves”-------------------------------------------------------------- 

- Componente Apoio à Família – Refeição Pré-Escolar – Renovação de Acordos de 

Cooperação--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga – CEI – Apoio----------- 

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

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

Em 04 de setembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações orçamentais = € 2 964 084,29 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, 

oitenta e quatro euros e vinte e nove cêntimos) e Operações não orçamentais = € 607 

384,97 (seiscentos e sete mil, trezentos e oitenta e quatro euros e noventa e sete cêntimos).- 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 086 722,50 (dois 

milhões, oitenta e seis mil, setecentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos).------------ 

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

O presidente da Câmara Municipal interveio para dar algumas informações, começando 

por dizer que o município está a trabalhar em conjunto com algumas IPSS no sentido de 

reunir todo um conjunto de vontades para comunicar à Comissão Nacional e ao Ministério 

da Administração Interna a sua disponibilidade em acolher alguns refugiados.---------------- 

Seguidamente, informou que o processo de criação das ARU (áreas de regeneração urbana) 

já estava inicializado e que o mesmo só iria abranger os centros urbanos, ou seja, as sedes 

dos municípios.  Disse que o município iria trabalhar com uma empresa no sentido de 

verificar o que não foi abrangido pela regeneração urbana do quadro anterior e elaborar um 

mapa com a definição das áreas que que se pretendem ver intervencionadas.------------------ 

Por fim, informou que o pacto para o desenvolvimento e coesão territorial tinha sido 

aprovado, e que se tratava de um acordo entre os municípios, dentro das suas comunidades 

intermunicipais, que contém aquilo que cada município pretende para o próximo quadro 

comunitário.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4ª Revisão Orçamental:  - No uso da competência dada através da alínea a), do ponto 

8.3.1.3, e alínea b), do ponto 3.3, ambas do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-

A/99, de 22 de fevereiro, nova redação dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de 

abril, foi elaborada e apresentada a 4ª Revisão Orçamental, correspondente à 10ª 

Modificação, com anulações e reforços do orçamento no valor de € 72 500,00 (setenta e 

dois mil e quinhentos euros), sem aumento do valor global do orçamento.  Apenas foram 

integrados novos projetos no Plano Plurianual de Investimentos.  A Câmara deliberou, por 

unanimidade, submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, a quarta 

proposta de Revisão Orçamental.---------------------------------------------------------------------- 



Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa,  Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 

“Requalificação da Rua Abade de Santiago” – Aquisições por Via do Direito Privado:  -  

Foram presentes e analisados os seguintes autos de expropriação amigável de terreno, pela 

via do direito privado, cujas diligências foram efetuadas pelo respetivo Vereador, 

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

a) de Anésimo Marques Macedo, NIF 136115586, residente na Rua Eng.º Frederico 

Ulrich, da freguesia de Linda-a-Velha, do concelho de Oeiras, a cedência gratuita de 

uma parcela de terreno com 26m
2
, inscrita na matriz predial sob o artigo n.º 2124, 

localizada no lugar de Cubal, na freguesia de Pessegueiro do Vouga, a confrontar do 

norte com estrada, do sul com estrada, do nascente com Aires Martins de Almeida e do 

poente com João Rodrigues Telha.--------------------------------------------------------------- 

b) de Luiz Rodrigues de Oliveira, NIF 222519347, residente no lugar da Ribela, da 

freguesia de Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever do Vouga, a cedência gratuita 

de uma parcela de terreno com 175m
2
, inscrita na matriz predial sob o artigo n.º 2127, 

localizada no lugar de Cubal, na freguesia de Pessegueiro do Vouga, a confrontar do 

norte com Aires Manuel Martins de Almeida, do sul com estrada, do nascente com 

Gracinda Pereira de Lima, herd., e do poente com António Tavares Macedo.------------- 

c) de Jaime Manuel das Lages Telha, NIF 125078722, residente no lugar do Coval, da 

freguesia de Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever do Vouga, a cedência gratuita 

de uma parcela de terreno com 12m
2
, inscrita na matriz predial sob o artigo n.º 2123, 

localizada no lugar de Cubal, na freguesia de Pessegueiro do Vouga, a confrontar do 

norte com estrada, do sul com estrada, do nascente com António Tavares Macedo, e do 

poente com Joaquim Martins da Silva.---------------------------------------------------------- 

d) de Ermelinda Martins, NIF 164078037, residente no lugar da Ribela, da freguesia de 

Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma 

parcela de terreno com 8m
2
.----------------------------------------------------------------------- 

e) de Fernando Matias da Silva, NIF 152678417, residente no lugar da Botica, da 

freguesia de Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever do Vouga, a cedência gratuita 

de uma parcela de terreno com 12m
2
, inscrita na matriz predial sob o artigo n.º 483, 

localizada no lugar de Sóligo, na freguesia de Pessegueiro do Vouga, a confrontar do 

norte com João Rodrigues Telha, do sul com estrada, do nascente com João Rodrigues 

Telhe e do poente com estrada.------------------------------------------------------------------- 

f) de Aires Manuel Rodrigues da Silva, NIF 114730490, residente no lugar da Botica, da 

freguesia de Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever do Vouga, a cedência gratuita 

de uma parcela de terreno com 24,80m
2
.-------------------------------------------------------- 

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

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

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa,  Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 

“Construção da E.B. 1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”:  - Foi aprovada, por 

unanimidade, a décima-segunda revisão de preços da empreitada ““CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  EE..BB..  11  ddee  

RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  ––  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””, no valor de € 33 358,03 (trinta e três mil, trezentos e 

cinquenta e oito euros e três cêntimos), assim como o respetivo plano de pagamentos e a 

conta final daquela empreitada no valor de € 815 569,18 (oitocentos e quinze mil, 

quinhentos e sessenta e nove euros e dezoito cêntimos).------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa,  Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 

“Centro Escolar de Couto de Esteves”:  - Foi aprovada, por unanimidade, a nona revisão de 

preços da empreitada ““CCeennttrroo  EEssccoollaarr  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess””, no valor de € 13 383,21 (treze 

mil, trezentos e oitenta e três euros e vinte e um cêntimos), assim como o respetivo plano 

de pagamentos e a conta final daquela empreitada no valor de € 751 634,73 (setecentos e 

cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro euros e setenta e três cêntimos).-------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa,  Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 

Componente Apoio à Família – Refeição Pré-Escolar – Renovação de Acordos de 

Cooperação:  - 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 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, Almeida e Costa,  Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 

Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga – CEI – Apoio:  - Foi 

presente um pedido de apoio financeiro do Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem 

de Sever do Vouga para ajudar a custear as despesas com um Contrato de Emprego e 

Inserção (CEI) na área de psicologia para um período de doze meses.  Analisado o pedido 

e a respetiva informação financeira, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, 

atribuir um subsídio no valor de € 3 936,51 (três mil, novecentos e trinta e seis euros 

cinquenta e um cêntimos).------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa,  Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 

Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 

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

Alberto de Jesus Pereira da Silva morador no lugar da Ponte, em Paradela do Vouga, 

interveio em representação de alguns dos seus vizinhos, queixando-se do barulho que faz 

todos os anos na Praia Fluvial, nomeadamente no último fim-de-semana de agosto, 

dizendo que não era contra o evento, mas sim contra o barulho que se fez até às 06:15, o 

que é de lamentar, porque as pessoas precisam do seu descanso.  Pediu que a Câmara 

Municipal interviesse relativamente ao barulho, uma vez que tinha telefonado à GNR para 

reclamar, e que, por sua vez, informou que o Bar da Praia teria uma Licença Especial de 

Ruído emitida pelo Município.------------------------------------------------------------------------ 

O presidente da Câmara Municipal disse que, quando assinou a Licença Especial de Ruído, 

emitida pelos serviços administrativos, não reparou nas datas nem no limite estabelecido.  

Informou que, num próximo evento, o horário seria ponderado e encurtado.  Mais 

manifestou a sua sensibilização e o seu lamento pelo sucedido, tendo sido tomada nota da 

referência do senhor Alberto Silva.------------------------------------------------------------------- 

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

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________


