
 ------------------------------------------ACTA N.º 21/2015------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia onze de novembro de dois mil e quinze.-------------------------- 

---- No dia onze de novembro 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;  Maria Elisabete Martins 

Henriques, Raul Alberto da Conceição Duarte, Idalina Pereira Tavares e António 

Rodrigues Ferreira, Vereadores.----------------------------------------------------------------------- 

---- Foi registada a falta justificada de Nuno 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, Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul 

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

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

 PAVEI – Autorização de Pagamento------------------------------------------------------------- 

 “Alargamento da Estrada do Pisão a Soutelo” – Aquisição por Via do Direito Privado--- 

 2ª Alteração ao Loteamento da Zona Industrial de Cedrim------------------------------------ 

 Jovouga – Utilização do CAE – Isenção de Taxas---------------------------------------------- 

 Toponímia da Freguesia de Couto de Esteves--------------------------------------------------- 

 Apoio às Freguesias 2015-------------------------------------------------------------------------- 

1) Freguesia de Cedrim e Paradela---------------------------------------------------------------- 

2) Freguesia de Couto de Esteves----------------------------------------------------------------- 

3) Freguesia de Pessegueiro do Vouga----------------------------------------------------------- 

4) Freguesia de Rocas do Vouga------------------------------------------------------------------ 

5) Freguesia de Sever do Vouga------------------------------------------------------------------- 

6) Freguesia de Silva Escura e Dornelas--------------------------------------------------------- 

7) Freguesia de Talhadas--------------------------------------------------------------------------- 

 Compromissos Plurianuais:------------------------------------------------------------------------ 

1) “Arranjo de Largo no Cimo da Aldeia e Muros em Vila Fria – Silva Escura”----------- 

2) “Intempéries - Restabelecimento de Infraestruturas (Construção de Muros na E.M. 

569 - Couto de Esteves”------------------------------------------------------------------------ 

3) “Muros na Rua do Valado - Silva Escura”---------------------------------------------------- 

 Apoio para CEI – Associação de Pais das Escolas de Silva Escura-------------------------- 

 Juventude Académica Pessegueirense – Apoio-------------------------------------------------- 

 Redução Tarifa RSU – Caso Social--------------------------------------------------------------- 

 Jantar de Natal dos Funcionários e Colaboradores do Município 2015---------------------- 

 Festa de Natal 2015 Destinada aos Alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo------------------------ 

 Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular – 1º CEB – Protocolo de 

Cooperação Ano Letivo 2015/2016--------------------------------------------------------------- 

 Transporte de Crianças do Pré-primário e 1º Ciclo -  Protocolos de Cooperação---------- 

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

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

Em 9 de outubro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações orçamentais = € 2 734 684,02 (dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, 

seiscentos e oitenta e quatro euros e dois cêntimos) e Operações não orçamentais = € 610 

347,02 (seiscentos e dez mil, trezentos e quarenta e sete euros e dois cêntimos).-------------- 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 245 257,73 (dois 

milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete euros e setenta e três 

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

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



Escala de Turnos – Farmácias:  - A Câmara tomou conhecimento da escala de turnos de 

serviço das farmácias existentes no concelho para o ano de 2016.------------------------------- 

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

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

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

PAVEI – Autorização de Pagamento:  - Na sequência da celebração do protocolo de 

colaboração entre a Universidade de Aveiro e o Município, em 2010, destinado à 

realização da ação “Plataforma para Apoio e Valorização do Empreendedorismo e 

Inovação”, foi aprovado, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor de € 4 160,65 

(quatro mil, cento e sessenta euros e sessenta e cinco cêntimos), como transferência, para 

se dar cumprimento ao compromisso assumido naquele protocolo.------------------------------ 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea ff) 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, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

“Alargamento da Estrada do Pisão a Soutelo” – Aquisição por Via do Direito Privado:  - 

Foi presente e analisado o seguinte auto 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 dele constam:------------------------ 

- de Maria Helena Bastos Fernandes, NIF 112863965, residente no lugar de Soutelo, da 

União de Freguesias de Cedrim e Paradela e concelho de Sever do Vouga, a cedência 

gratuita de uma parcela de terreno com 50m
2
, inscrita na matriz predial sob o artigo n.º 

616, localizada no lugar de Soutelo, da União de Freguesias de Cedrim e Paradela, a 

confrontar do norte com Henrique Monteiro Bastos, do sul com José Costa, do nascente 

com caminho e do poente com João Silva Matos.-------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

2ª Alteração ao Loteamento da Zona Industrial de Cedrim:  - Foi ratificada, por 

unanimidade, a versão inicial do “Projeto de Alteração ao Loteamento da Zona Industrial 

de Cedrim” para efeitos de audiência pública.------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

Jovouga – Utilização do CAE – Isenção de Taxas:  - Foi analisada a Informação dos 

Serviços Administrativos relacionada com o pedido de isenção de taxas de utilização do 

Centro das Artes e do Espectáculo, apresentado pela Jovouga.  Analisado o documento, a 

Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da taxa relacionada com a 

utilização do CAE, no próximo dia 9 de janeiro de 2016, para a realização de uma peça de 

teatro por parte da Jovouga.---------------------------------------------------------------------------- 

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, conjugada com o artigo 20º do 

Regulamento Municipal de Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e 

do Espectáculo de Sever do Vouga.------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

Toponímia da Freguesia de Couto de Esteves:  - De acordo com a proposta apresentada 

pela Junta de Freguesia de Couto de Esteves, e nos termos da alínea ss) do artigo 33º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o órgão executivo aprovou, por 

unanimidade, a toponímia da freguesia de Couto de Esteves, de acordo com o seguinte:----- 

 Alinhada:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua das Tapadas;----------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Alinhada.------------------------------------------------------------------------------------ 

 Amiais:------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Travessa dos Cabecinhos;------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Lomba;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Senhora do Amparo (antiga Rua da Capela);------------------------------------------ 

- Rua de São Francisco (antiga Rua Principal);-------------------------------------------------- 

- Rua das Eiras;--------------------------------------------------------------------------------------- 



- Travessa do Meio;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Largo do Relógio;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Beco do Chão do Linho (nova atribuição de nomes).------------------------------------------ 

 Barreiro:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua Quinta do Barreiro;--------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Senhora da Paz (antiga Travessa da Capela);------------------------------------------ 

- Rua do Rôdo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Catives:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Rua da Capela da Senhora da Boa Hora (antiga Rua da Capela);---------------------------- 

- Rua do Aido de Baixo (antiga Travessa das Eiras);-------------------------------------------- 

- Rua das Sobreiras;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Aido de Cima (antiga Rua da Calçada);------------------------------------------------ 

- Travessa da Capela;-------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Fonte;---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Lavadouro;--------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Vale do Carvalho.------------------------------------------------------------------------- 

 Cerqueira:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Cruzeiro da Senhora da Boa Viagem (antiga Rua do Cruzeiro);-------------------- 

- Travessa Chão da Eira;----------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Calçada;------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Anta.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Couto de Baixo:--------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Ramilo;------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Canastro;------------------------------------------------------------------------------------ 

- Calçada das Corgas (nova atribuição de nome);------------------------------------------------ 

- Rua do Cabo;---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Calçada do Cabo (antiga Rua da Calçada);----------------------------------------------------- 

- Largo do Couto de Baixo;------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Laranjal;------------------------------------------------------------------------------------ 

- Rua do Portal do Pinheiro (nova atribuição de nome);---------------------------------------- 

- Rua Velha;------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Bouço Velho;------------------------------------------------------------------------------ 

- Rua do Mosqueiro (nova atribuição de nome);------------------------------------------------- 

- Rua do Poço do Pego Negro (nova atribuição de nome);------------------------------------- 

- Travessa da Magnólia;----------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Senhora da Boa Morte;------------------------------------------------------------------- 

- Escadaria da Assembleia (nova atribuição de nome);----------------------------------------- 

- Rua da Portelada;----------------------------------------------------------------------------------- 

- Travessa do Fundo da Várzea.-------------------------------------------------------------------- 

 Couto de Cima:--------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Pelourinho;--------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua dos Covais;------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Casal;---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Travessa do Casal (antiga Travessa da Rua do Casal);---------------------------------------- 

- Rua do Calvário;------------------------------------------------------------------------------------ 

- Travessa do Calvário (nova atribuição de nome);---------------------------------------------- 

- Beco da Acimada;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Acimada;------------------------------------------------------------------------------------ 

- Calçada da Acimada;------------------------------------------------------------------------------- 

- Viela dos Chorius (nova atribuição de nome);-------------------------------------------------- 

- Calçada do Leitão;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Viela do Sacristão (nova atribuição de nomes);------------------------------------------------ 

- Rua da Associação;--------------------------------------------------------------------------------- 

- Travessa do Vale do Carvalho (antiga Rua do Vale do Carvalho);-------------------------- 

- Beco do Vale do Carvalho (nova atribuição de nome);--------------------------------------- 

- Rua da Corga Giesta;------------------------------------------------------------------------------- 

- Travessa do Campo;-------------------------------------------------------------------------------- 



- Rua da Cooperativa;-------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Afundada (antiga Rua do Cruzeiro);---------------------------------------------------- 

- Rua da Alfândega;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Travessa do Cabeço;------------------------------------------------------------------------------- 

- Viela da Neta (nova atribuição de nome);------------------------------------------------------- 

- Travessa da Alfândega;---------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Quinta da Avideira;----------------------------------------------------------------------- 

- Travessa do Vale da Mó;-------------------------------------------------------------------------- 

- Viela do Adro (nova atribuição de nome);------------------------------------------------------ 

- Rua das Oliveiras.---------------------------------------------------------------------------------- 

 Coval:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua de São Tiago (antiga Rua Principal);------------------------------------------------------- 

- Rua das Lajes;--------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Presa;---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Largo do Chão Novo;------------------------------------------------------------------------------ 

- Rua da Fontanheira;-------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Eira.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Lourizela:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Vale da Dorna;----------------------------------------------------------------------------- 

- Travessa Canastro Biscais;------------------------------------------------------------------------ 

- Travessa do Tornal;-------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua de São João;------------------------------------------------------------------------------------ 

- Rua do Cruzeiro;------------------------------------------------------------------------------------ 

- Largo do Cruzeiro;--------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Capela Velha;------------------------------------------------------------------------------ 

- Largo da Capela Velha;---------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Fecha;--------------------------------------------------------------------------------------- 

- Travessa da Cavada;-------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua das Sarraipas (antiga Rua Principal);------------------------------------------------------- 

- Travessa do Peso;----------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Cabeço.------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mouta:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Serão;--------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Jogo;----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Arruamento Novo;------------------------------------------------------------------------ 

- Travessa da Corguinha;---------------------------------------------------------------------------- 

- Rua Principal;--------------------------------------------------------------------------------------- 

- Travessa da Costa;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Escola.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 Parada e Lameiras:----------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua de São Pedro (antiga Rua Principal);------------------------------------------------------- 

- Rua do Rio;------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Rua Central;----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Presa da Vinha;---------------------------------------------------------------------------- 

- Rua dos Chões;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Lavoeira;------------------------------------------------------------------------------------ 

- Rua do Campo;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Cavada;------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Martincum;--------------------------------------------------------------------------------- 

- Travessa da Carreira;------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Quintela;------------------------------------------------------------------------------------ 

- Rua do Santo;--------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Quintinha;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Rachado;------------------------------------------------------------------------------------ 

- Rua do Sabugueiro;--------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua dos Moinhos;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Eira do Filipe (antiga Rua da Eira);----------------------------------------------------- 



- Largo do Rachadinho;------------------------------------------------------------------------------ 

- Rua do Ribeiro;------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua das Lameiras.---------------------------------------------------------------------------------- 

 Teixeiras e Quintas:---------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua das Teixeiras;---------------------------------------------------------------------------------- 

- Travessa Salgueiro do Val;------------------------------------------------------------------------ 

- Rua do Gigante;------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua das Quintas;------------------------------------------------------------------------------------ 

- Quinta da Espinheira;------------------------------------------------------------------------------ 

- Quinta da Sernada.---------------------------------------------------------------------------------- 

 Vilarinho e Souto Cerejeira:------------------------------------------------------------------------ 

- Rua da Cavada da Lomba (antiga Rua Principal);--------------------------------------------- 

- Travessa do Chão Grande;------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Virgino (antiga Rua da Calçada);------------------------------------------------------- 

- Rua da Alminha da Eira (antiga Rua da Eira);-------------------------------------------------- 

- Rua da Papeira (nova atribuição de nome).----------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

Apoio às Freguesias 2015:  - Nos termos do artigo 8º do Regulamento Municipal de  

Atribuição de Apoios às Freguesias, as Juntas de Freguesia do concelho apresentarem os 

seus pedidos para o ano de 2015.---------------------------------------------------------------------- 

1) Freguesia de Cedrim e Paradela:  - A União de Freguesias de Cedrim e Paradela 

apresentou o seu pedido de apoio para o ano de 2015 na seguinte forma:----------------------- 

a) Apoio Financeiro ao Investimento – execução de abrigo para viaturas com um custo 

estimado de € 7 500,00, podendo ser apoiado até € 5 000,00 por parte da Câmara 

Municipal;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Apoio Financeiro para Atividades Diversas – festa de fim de época balnear de 2015 no 

valor de € 3 508,00,  podendo ser apoiado até € 3 500,00 por parte da Câmara 

Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o apoio financeiro para investimentos no 

valor de € 5 000,00 (cinco mil e quinhentos euros) e para atividades diversas no valor de 3 

500 (três mil e quinhentos euros), através do pagamento de 65% daquele valor de imediato 

e 35% após a entrega da despesa realizada e prova da publicitação, exceto quanto à 

atividade cujo apoio pode ser pago na totalidade porque já apresentaram os comprovativos 

de publicitação e de despesa realizada.--------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 8º do Regulamento Municipal de  

Atribuição de Apoios às Freguesias.------------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

2) Freguesia de Couto de Esteves:  - A Freguesia de Couto de Esteves apresentou o seu 

pedido de apoio para o ano de 2015 na seguinte forma:------------------------------------------- 

a) Apoio Financeiro ao Investimento – execução da obra “Adaptação de Espaços” 

(trabalhos realizados no edifício sede da freguesia) com um custo estimado de € 45 

500,00, podendo vir a ser comparticipada em € 25 000,00 através da aprovação da 

candidatura submetida ao programa da EDP, podendo ser apoiado até € 5 000,00 por 

parte da Câmara Municipal;------------------------------------------------------------------------ 

b) Apoio Financeiro para Atividades Diversas – oferta de lembranças de Natal para as 

crianças do Centro Escolar de Couto de Esteves;  limpeza de troços nos caminhos 

pedestres e participação nos eventos realizados na freguesia através da oferta de 

prémios, no valor total de € 1 290,00,  podendo ser apoiado na sua totalidade por parte 

da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------- 

O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o apoio financeiro para investimentos no 

valor de € 5 000,00 (cinco mil e quinhentos euros) e para atividades diversas no valor de € 

1 290,00 (mil, duzentos e noventa euros), através do pagamento de 65% daquele valor de 

imediato e 35% após a entrega da despesa realizada e prova da publicitação, exceto quanto 

à atividade cujo apoio pode ser pago na totalidade porque já apresentaram os 

comprovativos de publicitação e de despesa realizada.-------------------------------------------- 



Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 8º do Regulamento Municipal de  

Atribuição de Apoios às Freguesias.------------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

3) Freguesia de Pessegueiro do Vouga:  - A Freguesia de Pessegueiro do Vouga apresentou 

o seu pedido de apoio para o ano de 2015 na seguinte forma:------------------------------------ 

a) Apoio Financeiro ao Investimento – aquisição de diversos equipamentos com um custo 

estimado de € 5 500,00, podendo ser apoiado até € 5 000,00 por parte da Câmara 

Municipal;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Apoio Financeiro para Atividades Diversas – aniversário da Rota das Laranjeiras;  

viagens de estudo para as crianças da escola/jardim;  festa de São Martinho;  reparação 

parque infantil de Santa Quitéria, no valor total estimado de € 4 000,00,  podendo ser 

apoiado até € 4 000,00 por parte da Câmara Municipal.--------------------------------------- 

O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o apoio financeiro para investimentos no 

valor de € 5 000,00 (cinco mil e quinhentos euros) e para atividades diversas no valor de € 

4 000,00 (quatro mil euros), através do pagamento de 65% daquele valor de imediato e 

35% após a entrega da despesa realizada e prova da publicitação, exceto quanto à atividade 

cujo apoio pode ser pago na totalidade porque já apresentaram os comprovativos de 

publicitação e de despesa realizada.------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 8º do Regulamento Municipal de  

Atribuição de Apoios às Freguesias.------------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

4) Freguesia de Rocas do Vouga:  - A Freguesia de Rocas do Vouga apresentou o seu 

pedido de apoio para o ano de 2015 na seguinte forma:------------------------------------------- 

a) Apoio Financeiro ao Investimento – construção de valetas e muros com um custo  de € 4 

457,00, podendo ser apoiado até € 4 450,00 por parte da Câmara Municipal;-------------- 

b) Apoio Financeiro para Atividades Diversas – aquisição de equipamentos de jogo para os 

atletas que representaram a freguesia no torneio inter-freguesias; oferta de lanche aos 

idosos da freguesia na viagem sénior, ambas no valor total de € 148,67, podendo ser 

apoiado até € 145,00 por parte da Câmara Municipal;----------------------------------------- 

c) Apoio Financeiro em Espécie – aquisição de diversos materiais para a realização de 

pequenos trabalhos, no valor total de € 3 775,77, podendo ser apoiado até € 2 500,00 

por parte da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------- 

O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o apoio financeiro para investimentos no 

valor de € 4 450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta euros), para atividades diversas 

no valor de € 145,00 (cento e quarenta e cinco euros) e para o apoio em espécie no valor de 

€ 2 500,00 (dois mil e quinhentos euros) através do pagamento de 65% daquele valor de 

imediato e 35% após a entrega da despesa realizada e prova da publicitação, exceto quanto 

à atividade cujo apoio pode ser pago na totalidade porque já apresentaram os 

comprovativos de publicitação e de despesa realizada.-------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 8º do Regulamento Municipal de  

Atribuição de Apoios às Freguesias.------------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

5) Freguesia de Sever do Vouga:  - A Freguesia de Sever do Vouga apresentou o seu 

pedido de apoio para o ano de 2015 na seguinte forma:------------------------------------------- 

a) Apoio Financeiro ao Investimento – construção de rampa para deficientes na sede;  

obras de vedação das garagens e armazéns da freguesia;  troca de viatura e execução de 

telheiro na Escola da Senhorinha, com um custo de € 12 408,00, podendo ser apoiado 

até € 5 000,00 por parte da Câmara Municipal;------------------------------------------------- 

b) Apoio Financeiro para Atividades Diversas – ações de prevenção contra incêndios 

florestais e ações de proteção da floresta contra pragas, no valor total  de € 4 926,00,  

podendo ser apoiado até € 2 500,00 por parte da Câmara Municipal.------------------------ 

O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o apoio financeiro para investimentos no 

valor de € 5 000,00 (cinco mil e quinhentos euros) e para atividades diversas no valor de € 

2 500,00 (dois mil e quinhentos euros), através do pagamento de 65% daquele valor de 



imediato e 35% após a entrega da despesa realizada e prova da publicitação, exceto quanto 

à atividade cujo apoio pode ser pago na totalidade porque já apresentaram os 

comprovativos de publicitação e de despesa realizada.-------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 8º do Regulamento Municipal de  

Atribuição de Apoios às Freguesias.------------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

6) Freguesia de Silva Escura e Dornelas:  -A União de Freguesias de Silva Escura e 

Dornelas apresentou o seu pedido de apoio para o ano de 2015 na seguinte forma:----------- 

a) Apoio Financeiro ao Investimento – proposta de execução de obras na Casa Mortuária 

de Silva Escura;  colocação de caixilharia em alumínio no primeiro piso do Multiusos 

em Dornelas que teve um custo de € 5 356,65, podendo ser apoiado até € 5 000,00 por 

parte da Câmara Municipal;------------------------------------------------------------------------ 

b) Apoio Financeiro para Atividades Diversas – comemoração do 26º aniversário no dia 30 

de junho;  participação no IV Encontro Nacional de Freguesias com o nome Dornelas, 

no valor total  de € 1 525,00, podendo ser apoiado até € 1 500,00 por parte da Câmara 

Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o apoio financeiro para investimentos no 

valor de € 5 000,00 (cinco mil e quinhentos euros) e para atividades diversas no valor de € 

1 500,00 (mil e quinhentos euros), através do pagamento de 65% daquele valor de 

imediato e 35% após a entrega da despesa realizada e prova da publicitação, exceto quanto 

à atividade cujo apoio pode ser pago na totalidade porque já apresentaram os 

comprovativos de publicitação e de despesa realizada.-------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 8º do Regulamento Municipal de  

Atribuição de Apoios às Freguesias.------------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

7) Freguesia de Talhadas:  - A Freguesia de Talhadas apresentou o seu pedido de apoio 

para o ano de 2015 na seguinte forma:--------------------------------------------------------------- 

a) Apoio Financeiro ao Investimento – aquisição de uma carrinha de nove lugares com um 

custo estimado de € 12 000,00, podendo ser apoiado até € 5 000,00 por parte da Câmara 

Municipal;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Apoio Financeiro para Atividades Diversas – transporte de idosos para o Centro de Dia;  

organização do Festival Folclórico, no valor estimado total de € 6 200,00, podendo ser 

apoiado até € 4 000,00 por parte da Câmara Municipal;--------------------------------------- 

c) Apoio Financeiro em Espécie – execução de trabalhos no lugar de Doninhas, pedido 

encaminhado para o serviço de aprovisionamento com vista ao processamento das 

encomendas para os materiais que a freguesia pretende e até ao limite definido no 

regulamento que é de € 2 500,00.----------------------------------------------------------------- 

O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o apoio financeiro para investimentos no 

valor de € 5 000,00 (cinco mil euros), para atividades diversas no valor de € 4 000,00 

(quatro mil euros) e para o apoio em espécie até ao limite de € 2 500,00 (dois mil e 

quinhentos euros) através do pagamento de 65% daquele valor de imediato e 35% após a 

entrega da despesa realizada e prova da publicitação, exceto quanto à atividade cujo apoio 

pode ser pago na totalidade porque já apresentaram os comprovativos de publicitação e de 

despesa realizada.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 8º do Regulamento Municipal de  

Atribuição de Apoios às Freguesias.------------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

Compromissos Plurianuais:---------------------------------------------------------------------------- 

1) “Arranjo de Largo no Cimo da Aldeia e Muros em Vila Fria – Silva Escura”:  - Nos 

termos da proposta apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, emitir um 

parecer favorável, nos termos dos n.
os

 5 e 12 do, artigo 75º, da Lei n.º 83-C/2014, de 31 de 

dezembro, relativamente à contratação da empreitada “Arranjo de Largo no Cimo da 

Aldeia e Muros em Vila Fria – Silva Escura”.  Mais foi deliberado submeter o pedido de 



autorização à Assembleia Municipal por ter 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, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

2) “Intempéries - Restabelecimento de Infraestruturas (Construção de Muros na E.M. 569 - 

Couto de Esteves”:  - Nos termos da proposta apresentada, decidiu a Câmara Municipal, 

por unanimidade, emitir um parecer favorável, nos termos dos n.
os

 5 e 12 do, artigo 75º, da 

Lei n.º 83-C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à contratação da empreitada 

“Intempéries - Restabelecimento de Infraestruturas (Construção de Muros na E.M. 569 - 

Couto de Esteves”.  Mais foi deliberado submeter o pedido de autorização à Assembleia 

Municipal por ter 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, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

3) “Muros na Rua do Valado - Silva Escura”:  - Nos termos da proposta apresentada, 

decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, emitir um parecer favorável, nos termos 

dos n.
os

 5 e 12 do, artigo 75º, da Lei n.º 83-C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à 

contratação da empreitada “Muros na Rua do Valado - Silva Escura”.  Mais foi deliberado 

submeter o pedido de autorização à Assembleia Municipal por ter 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, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

Apoio para CEI – Associação de Pais das Escolas de Silva Escura:  - Foi presente um 

pedido de apoio financeiro da Associação de Pais das Escolas de Silva Escura para ajudar a 

custear as despesas com um Contrato de Emprego e Inserção (CEI) colocado na Escola da 

Vala durante o ano letivo de 2014/2015.  Analisado o pedido e a respetiva informação 

financeira, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor 

de € 2 150,00 (dois mil, cento e cinquenta euros).-------------------------------------------------- 

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, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

Juventude Académica Pessegueirense – Apoio:  - Considerando que a Juventude 

Académica Pessegueirense (JAP) adquiriu bens para o funcionamento de alguns 

equipamentos do campo de jogos, designadamente no início da época desportiva e 

atendendo ao facto da administração do campo ser feita pelo Município, aprovou a Câmara 

Municipal, por unanimidade, a restituição do valor de € 1 000,00 (mil euros) a título de 

compensação pelas despesas suportadas no valor de € 1 130,96 (mil, cento e trinta euros e 

noventa e seis cêntimos).------------------------------------------------------------------------------- 

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------- 

A vereadora Elisabete Henriques ausentou-se durante a discussão e votação deste ponto.--- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Idalina Tavares e 

António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Redução Tarifa RSU – Caso Social:  - Foi presente uma informação interna do Serviço de 

Ação Social a expor a situação do agregado familiar composto por Maria Isabel Machado 

Soares e marido José Luciano Tavares de Lima que tem uma dívida de faturas de Resíduos 

Sólidos Urbanos acumulada (utente 2528).  Analisada a referida informação e atendendo à 

situação de grande vulnerabilidade económica, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, o seguinte:------------------------------------------------------------------------------- 

a) A redução da tarifa de RSU para “tarifa social” em todas as faturas em divida e nas que 

venham a ser processadas durante o período de um ano;------------------------------------------ 

b) Que o serviço de Ação Social volte a analisar a situação económica e financeira do 

agregado familiar no final do ano de 2016.---------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento de 

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



Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 

Idalina Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------- 

Jantar de Natal dos Funcionários e Colaboradores do Município 2015:  - A Câmara 

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

realização do Jantar de Natal, a realizar-se no dia 18 de dezembro de 2015, para os 

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

O vereador Raul Duarte ausentou-se da reunião após a discussão deste ponto, não tendo 

participado nas deliberações restantes.--------------------------------------------------------------- 

Festa de Natal 2015 Destinada aos Alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo:  - À semelhança de 

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

Festa de Natal 2015 destinada aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo, que irá realizar-se 

nos próximos dias 15 e 16 de dezembro de 2015, no Centro das Artes e do Espetáculo.-----

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular – 1º CEB – Protocolo de 

Cooperação Ano Letivo 2015/2016:  - Foi ratificada, por unanimidade, a assinatura do 

Protocolo de Cooperação entre o Município de Sever do Vouga e o Centro Social de Apoio 

à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga que vai assegurar as Atividades de 

Enriquecimento Curricular, para o ano letivo 2015/2016, para todas as escolas do 1º ciclo 

do concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea r) 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, Elisabete Henriques, Idalina 

Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------- 

Transporte de Crianças do Pré-primário e 1º Ciclo -  Protocolos de Cooperação:  - O órgão 

executivo ratificou, por unanimidade, a assinatura dos Protocolos de Cooperação entre o 

Município e o Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, a 

Fundação Bernardo Barbosa de Quadros, a Junta de Freguesia de Talhadas e a União de 

Freguesias de Cedrim e Paradela, relacionados com o transporte das crianças do pré-

primário e 1º ciclo do concelho para o ano letivo de 2015/2016.--------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo das alíneas r) e gg) 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, Elisabete Henriques, Idalina 

Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------- 

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

Não foi registada qualquer intervenção.----------------------------------------------------- 

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

 

______________________________________________ 

 

_________________________________________


