
 
 

Comunicação escrita do Sr. Presidente da Câmara à  
Assembleia Municipal de 27 de fevereiro de 2018 

 

Nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, informo V.Exªs. da atividade da 
Câmara Municipal: 
 

Serviço de Ação Social, Cultura, Turismo, Juventude e Educação 
 
EDUCAÇÃO  
 
- TRANSPORTES ESCOLARES 
Foi realizada no passado dia 10 de abril a reunião do Conselho Consultivo dos 

Transportes Escolares, da qual resultou uma avaliação positiva sobre o atual 

funcionamento dos transportes escolares e orientações para o próximo ano letivo de 

2018/2019.  

 
CULTURA/TURISMO 
 
- ROTA DA LAMPREIA E DA VITELA 
XVIII Edição Gastronómica da “Rota da Lampreia e da Vitela” 
Decorreu no concelho de Sever do Vouga, de 3 a 11 de março, a XVIII edição 

gastronómica da “Rota da Lampreia e da Vitela”, tendo integrado a iniciativa 6 

restaurantes locais que confecionam estas especialidades, a saber,  “Santiago”, 
“Quinta do Barco”, “O Cortiço”, “O Vitorino”, “Quinta Nova” e “Café Restaurante 
Cortiço”. 
O evento organizado pela Confraria Gastronómica de Sever do Vouga, com o apoio da 

Edilidade Local e da Turismo Centro de Portugal, atingiu um nível francamente positivo, 

pelo registo dos restaurantes aderentes.  
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BTL – BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 
O Município de Sever do Vouga participou mais uma vez, a convite da CIRA – 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, na Bolsa de Turismo de Lisboa, 

realizada na FIL (Parque das Nações). Sever do Vouga distinguiu-se através da 

presença de uma prova  gastronómica  de produtos regionais, com  destaque para a 

lampreia à Bordalesa, fazendo  jus ao evento gastronómico da Rota da Lampreia e da 

Vitela, bem como  de outras iguarias associadas ao mirtilo, beneficiando do 

envolvimento e  participação de  alguns dos  agentes  económicos locais do setor de 

animação turística mediante a oferta de vouchers;   de  material promocional,  e da 

participação  num vídeo promocional da Região de Aveiro. 

 

- PROGRAMA PARA CONCESSÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL, SOCIAL, RECREATIVO E DESPORTIVO AO ASSOCIATIVISMO DO 
CONCELHO  
Encontram-se em fase de verificação as candidaturas submetidas ao Programa de 

Apoio Financeiro para o ano de 2018. 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO  
Pelo segundo ano consecutivo deu-se inicio ao processo do Orçamento Participativo de 

Sever do Vouga, com a realização de um grupo de trabalho constituído por 

representantes de vários partidos assentes na Assembleia Municipal. As dúvidas e 

esclarecimentos em resultado da reunião de apreciação do documento base, foram 

colocadas à empresa que faz a assessoria à plataforma do Orçamento Participativo de 

Sever do Vouga. O novo documento em sequência dos esclarecimentos deu origem à 

Carta de Princípios e às Normas Orientadoras que foi aprovada na reunião de Câmara 

do dia 11 de abril. Sendo este um instrumento facilitador e dinamizador da democracia 

participativa, pretende-se que responda às necessidades de participação dos 

munícipes na gestão da vida pública e na definição das prioridades de ação municipal, 

apelando à participação de todos, com especial destaque para os jovens, cuja idade de 

participação passará a ser com idade igual ou superior aos 16 anos.  

 

COMEMORAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DO FORAL/ FEIRA QUINHENTISTA      
O Serviço de Cultura e Turismo da Câmara Municipal está a dar continuidade ao 

processo de organização das atividades inerentes à Comemoração da Atribuição do 
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Foral, com realização de uma Feira Quinhentista, nos próximos dias 28 e 29 de abril de 

2018. 

Do programa consta as atividades de âmbito recreativo e cultural, realizadas na área 

envolvente ao Jardim do Lago e Largo do Município, com animação permanente. A 

recriação e ambientação é assegurada pela Associação AlbergAR-TE, em articulação 

com o Município de Sever do Vouga, contando com a colaboração da Associação de 

Artesãos de Sever do Vouga. Tendas de tamanhos diversos e decoradas à época irão 

acolher taberneiros, artífices, artesãos, regatões e mercadores. A animação é 

diversificada e contará com mais de 60 profissionais de animação e  músicos, aos 

quais  se associam mais 40 elementos da comunidade para atividades como o teatro 

música, danças orientais e quinhentistas,  para além das tasquinhas asseguradas pelas 

coletividades e associações locais.  

 

Gestão do Museu 

 ultimação dos procedimentos de regularização do Museu (documento fundador, 

regulamento do museu, programa museológico, política de incorporações, plano 

de conservação preventiva, plano de segurança, plano de actividades). 

 Resposta a pedidos de informação externos e a pedidos de colaboração de 

outros serviços municipais. Destaque carregamento de dados para a APP 

Município de Sever do Vouga 

 Redefinição de espaços e melhoria das instalações dos “serviços técnicos”. 

 Acolhimento de um jovem estudante em regime de voluntariado nas férias 

escolares. 

Incorporação e Depósito de bens 

 Continuação da regularização da incorporação e depósito de bens à guarda do 

museu. 

 Continuação das conversações com a Direcção Regional de Cultura do Centro e 

EDP para o futuro depósito de cerca de 20 mil peças arqueológicas provenientes 

de três sítios arqueológicos do empreendimento hidroeléctrico Ribeiradio-

Ermida. O depósito deverá ser feito no 4º Quadrimestre deste ano. 

 Depósito e tratamento de diversa documentação. 

Parceria com entidades externas 

 Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga: Acolhimento de um aluno em 

formação em contexto de trabalho. 
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 Escola Profissional de Aveiro: Acolhimento de uma aluna em formação em 

contexto de trabalho. 

Estudo e Investigação 

 Continuação da pesquisa bibliográfica e documental sobre as temáticas 

abordadas no museu, com destaque para os Lacticínios e Complexo Mineiro do 

Braçal/Malhada/Coval da Mó, a fim de serem documentadas as colecções do 

museu, o planeamento de futuras exposições temporárias, a definição da política 

de incorporações e a criação de actividades educativas. 

Inventário e Documentação 

 Continuação da pesquisa e aquisição de documentos bibliográficos para o 

Centro de Documentação.  

Exposições temporárias 

 Acolhimento durante o mês de Abril da exposição “Montanha Mágicas: A 

Natureza como ela é”, de João Cosme, promovida pela ADRIMAG. 

 Prepara-se a Exposição “Olhar sobre Sever do Vouga”, por Renato Pinto. A 

inaugurar no dia 18 de Maio, 2º aniversário do Museu. 

Serviços Educativos e Mediação Cultural 

 Realizou-se o Workshop de Fotografia orientado por João Cosme, no âmbito da 

exposição temporária referida. Participaram 15 pessoas (lotação máxima) 

oriundas de Castelo de Paiva, Viseu, Albergaria a Velha, Vila Nova de Gaia, 

Castro Daire, Arouca, Vouzela e Sever do Vouga. De salientar que a maioria era 

de fora e não conhecia o Museu Municipal. 

 Em parceria com o CAE está a organizar-se o evento “Espaços de Memórias” no 

âmbito da parceria Cultura em Rede da CIRA, a realizar-se nos dias 18 e 19 de 

Maio. + info em www.espacosdememorias.wordpress.com  

Dados estatísticos referentes a 2018 (até 18 de Abr.): 

 Visitas Individuais: 163 visitantes em 62 visitas. 

 Visitas de Grupos: 151 visitantes em 7 grupos. 

 Utilizadores do Centro de Documentação: 1. 

 

Biblioteca Municipal 

No passado mês de Março, para assinalar o Dia Mundial da Poesia e da Árvore, 

promovemos a Exposição de Ilustração “A Poeira das Estrelas”, com trabalhos originais 

da ilustradora premiada Anabela Dias. No próprio dia 21 de março, o livro infantil “A 
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Poeira das Estrelas” foi apresentado pela escritora e prestigiada narradora oral Clara 

Haddad para crianças do 1.º e 2.ºanos do 1.º CEB. Foram cerca de 100 crianças que 

passaram este dia solarengo na Biblioteca e Parque Urbano, acompanhados dos 

professores. Assistiram à narração da história pela própria escritora, efetuaram a visita 

guiada à exposição e participaram num workshop com a ilustradora, pediram 

autógrafos e conversaram informalmente com as ambas as autoras. Após os trabalhos, 

pequenas fadas de todas as cores, formas e tamanhos ganharam vida no jardim do 

Parque Urbano.  

A Fase Municipal desta 5.ª edição do Concurso Intermunicipal de Leitura encontra-se a 

terminar, tendo registado 130 concorrentes do Agrupamento de Escolas e Escola 

Profissional de Aveiro (pólo de Sever).  

Na categoria 1.º CEB, o 1.º lugar foi atribuído a Rafaela Calvo Coutinho, o 2.º lugar a 

Valentina Luares Botero e o 3.º lugar a Ana Leonor Tavares Portela. Na categoria 2.º 

CEB, o 1.º lugar foi para Ema Clara Martins Leite Henriques, o 2.º lugar para Maxime 

Dragus e o 3.º lugar para Inês Martins Ventura. Todos receberam livros e aos 1.ºs 

lugares oferecemos ainda um cheque-prenda no valor de 50 euros. 

A prova oral do 3.º CEB e ES decorre na Sala Polivalente da Biblioteca, no dia 20 de 

abril. A Fase Intermunicipal realiza-se no dia 19 de maio, no Centro de Artes de 

Águeda. 

Para assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, promovemos no dia 21 

de abril, pelas 16h00, para famílias com crianças entre 1 e 5 anos de idade uma 

Sessão de Contos intitulada "O que dizem os bichos?", com a narradora oral Cláudia 

Pinheiro, da "Entre Pontos e Contos".  Durante o mês de abril, encontra-se também 

patente ao público a Exposição "Entre Pontos e Contos: Costura Criativa” por Cláudia 

Pinheiro. São 15 peças de autor, em concreto 12 sacos e 3 mantas,  construídas a 

partir de uma ideia, uma ilustração, uma frase ou um pormenor de um livro. 

No dia 24 de abril, termina mais uma formação ministrada pelo Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, a decorrer nas nossas instalações. Vida Ativa – Qualifica +, 

percurso Agricultura, contou com a participação assídua de cerca de 25 formandos ao 

longo de quatro meses.  

No dia 28 de abril, pelas 15h30, promoveremos mais um encontro com autores no 

Espaço Oficial de BookCrossing, a funcionar no Paradela Eco Café. As psicólogas 
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Alexandra Gomes e Raquel Ala dos Reis vão desvendar as aventuras de Okury e 

Maysa, duas personagens do livro "Terra Mágica de Huakanda". A sessão é gratuita e 

aberta a toda a comunidade. 

No dia 5 de maio, sábado, às 21h00, efetuaremos o lançamento do livro “Poesia, 

gratidão em palavras”, de Olívia Henriques. Trata-se do primeiro livro editado pela 

autora com raízes no concelho. A apresentação será efetuada por Joaquim Carvalho e 

Paulo Pinheiro. A sessão contará com breves momentos musicais e terminará com um 

Mirtilo de Honra. É um dever e um prazer da Biblioteca Municipal contribuir para a 

divulgação dos autores do concelho e das suas obras. Conservar, valorizar, promover e 

difundir o património escrito respeitante ao Fundo Local, contribuindo para reforçar a 

identidade cultural da região, é uma prioridade. 

Nos próximos dias 9 e 10 de maio, todos os alunos do 5.º e  6.º ano do Agrupamento 

de Escolas irão assistir a sessões com o escritor premiado e ator Sandro William 

Junqueira. No âmbito do projeto "Contar as Metas", promovido pela Leya, o ator fará 

uma leitura dinâmica, expressiva, divertida e inesquecível das obras "O limpa palavras 

e outros poemas", de Álvaro Magalhães e "As Naus de Verde Pinho", de Manuel 

Alegre. São quatro sessões planeadas no âmbito da Rede Concelhia de Bibliotecas. 

A Biblioteca Municipal aceitou convite da Comissão Nacional da UNESCO para 

apresentar trabalho na área da Educação Artística. Assim, no próximo dia 22 de maio, 

apresentaremos a comunicação “Biblioteca Andante: o valor da ilustração infantil” numa 

Conferência intitulada “O papel da Rede de Bibliotecas Associadas à Comissão 

Nacional da UNESCO na promoção da Educação Artística”, a ter lugar na Biblioteca 

Municipal Rocha Peixoto, Póvoa de Varzim. Esta Biblioteca apresentará um vasto 

programa no âmbito da Semana da Educação Artística. A BMSV será representada 

pelas oradoras Andreia Amorim (bibliotecária) e Sónia Pais (ilustradora residente). 

A comemoração do Dia do Autor da Região de Aveiro, uma iniciativa da Rede de 

Bibliotecas da CIM Região de Aveiro, que se pretende organizar em regime de 

rotatividade, será efetuada no dia 2 de junho, em Aveiro. O programa deste dia inclui 

uma formação ministrada por Paulo Ferreira, da Booktailors, e a disponibilização de 

obras destes autores, à consignação, na Feira do Livro de Aveiro. Por cada um dos 

onze municípios, serão selecionados apenas 3 autores a divulgar, aguardando-se 

ainda orientações mais concretas por parte da organização desta 1.ª edição. 
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O pré-lançamento do livro “O pequeno país dos frutos” para as crianças do 1.º e 2.º 

CEB foi reagendado para dia 5 de junho.  

Dada a importância desta edição, apresentamos a sinopse: “O pequeno país dos 

frutos”, que João Pedro Mésseder dedica a Sever do Vouga, Capital do Mirtilo, é a 

prova de que certos livros não têm idade para ser lidos. O autor convida-nos a saborear 

o pequeno fruto de bagas azuis e outros, em pequenos poemas. 

João Pedro Mésseder passeia pelos pomares severenses e enamora-se dos mirtilos 

colhidos no fim de uma qualquer tarde de verão. Faz-nos pensar em como pode ser 

doce a vida, entre as serras, com vista para o rio Vouga. Com as suas vibrantes e 

atraentes ilustrações, Paul Hardman confirma-o. 

A terra devolve o que lhe damos. E em Sever do Vouga, como já escreveu João Pedro 

Mésseder, a terra dá-nos a “pequena cápsula de sangue”. Aqui, a esperança é azul. Da 

cor do mirtilo. Somos o pequeno país dos frutos. 

No âmbito da divulgação deste livro, desenvolveremos algumas ações pedagógicas 

que visam também promover a coesão e afirmação territorial de Sever do Vouga, 

através da apreensão cultural de todo o conceito envolvente.  

Pretendemos a fusão do rótulo “Capital do Mirtilo” com o título “O Pequeno País dos 

Frutos”, desejamos que os severenses se identifiquem e se apropriem do potencial 

axioma. Assim, encontramo-nos a desenvolver trabalho dirigido a todos os públicos, 

envolvendo crianças do pré-escolar, seniores, etc.  

Neste momento, a Biblioteca encontra-se também a planear a 5.ª Feira do Livro que irá 

decorrer de 28 de junho a 1 de julho, em simultâneo com a Feira Nacional do Mirtilo. 

Numa parceria com a AGIM, nesta edição, a Biblioteca disponibilizará o programa 

“Letras e Atividades e Tudo Mais”, constituído por um vasto conjunto de atividades 

destinado à ocupação de crianças entre os 3 e os 9 anos, permitindo aos pais maior 

autonomia para usufruírem da Feira do Mirtilo e, em simultâneo, possibilitando à 

Biblioteca acentuar a ação na área da promoção do livro, da leitura e das artes. A 

sessão “O senhor Sevéri” e o Workshop de Construção de Mirtilos Criativos 

denominado “A pequena cápsula” integrarão também o programa da Feira, 

contribuindo para reforçar o conceito “Capital do Mirtilo” junto dos visitantes. O 

lançamento oficial do livro “O pequeno país dos frutos” está marcado para dia 28, 

quinta, às 15h00. Os esboços e desenhos preparatórios de Paul Hardman para a 
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ilustração do livro estarão patentes em exposição durante os meses de junho e julho. O 

cantor e compositor Sérgio Godinho apresentará o seu primeiro romance “Coração 

mais que Perfeito”, no dia 2, domingo, às 19h00.  

 

SERVIÇO AMBIENTE 
No mês de fevereiro foram distribuídos pelo concelho 7 ecopontos (papelão + vidrão + 

embalão) novos disponibilizados pela ERSUC e adquiridos ao abrigo de financiamento 

Portugal 2020. Também já procederam à substituição de alguns contentores de 

separação seletiva que estavam danificados e/ ou em mau estado de conservação (ex: 

muito antigos). 

Ação simbólica de controle das espécies invasoras (denominadas acácias) pelo 

método natural do “descasque” realizada no dia 21 de março, Dia Mundial da Floresta e 

da Árvore. Foi lançado o convite ao agrupamento para a participação de uma turma ou 

duas numa atividade de sensibilização e visualização prática da eficácia da 

aplicabilidade do descasque das acácias para o seu controle. Estas árvores após o seu 

descasque de cerca de 130 cm de altura acabam por morrer após alguns meses, 

permitindo que com o seu corte não haja rebentos. Participaram 18 alunos de uma 

turma do 8.º ano que calçaram as luvas e munidos de ferramenta colocaram “as mãos 

na acácia” e realizaram o descasque sob a orientação da Quercus – Núcleo da Região 

de Aveiro. 

Foram distribuídas 6 telas mais material de pintura e pinceis pelas turmas do 3.º ano do 

1.º Ciclo com vista à sua participação na Atividade “A importância da Água em Sever 

do Vouga” promovida pela AdRA, a qual atribui um prémio monetário de 300 euros ao 

agrupamento. 

Foram enviados à ARH do Centro – Agência Portuguesa do Ambiente os formulários 

respeitantes à candidatura “Praia Acessível – Praia para Todos!” e à “Praia Saudável”. 

 

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL  
Após a realização, no dia 17 de fevereiro, da ação de sensibilização e informação 

promovida pela GNR – Núcleo de Proteção Ambiental de Águeda, realizaram-se ações 

de esclarecimento e visualização no terreno da gestão de combustível, boas práticas 

na realização de queimas e autoproteção, promovidas pela associação Florestal do 

Baixo Vouga. Estas sessões tiveram a colaboração da GNR – NPA de Águeda e 
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realizaram-se no dia 8 de fevereiro e 26 de março nas seguintes freguesias: Talhadas; 

Rocas do Vouga e União das freguesias de Silva Escura e Dornelas. 

De referir que o Gabinete Técnico Municipal esteve e está sempre disponível, para 

realizar o atendimento presencial ou via telefone, para esclarecimentos no âmbito da 

obrigatoriedade de execução das faixas de gestão de combustível nas propriedades 

confinantes com edifícios ou nas faixas de gestão definidas no PMDFCI associadas 

aos aglomerados. 

No dia 19 de abril pelas 10h30 ocorreu a reunião da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta (CMDF) com a seguinte ordem de trabalhos: Leitura e aprovação da acta da 

reunião anterior (realizada a 19 de abril de 2017); Apresentação do relatório de 

atividades 2017 da equipa de Sapadores Florestais (SF 02 – 161); Apresentação do 

programa de ação para 2018 da equipa de Sapadores Florestais (SF 02 – 161); 

Apresentação do Plano Operacional Municipal (POM) 2018 com vista à emissão de 

parecer; Emissão de parecer relativo à construção de dois Pontos de Água (PA) no 

lugar do Seixo; Emissão de parecer para um depósito de madeira no lugar de Sanfins; 

Outros assuntos de interesse. O POM foi aprovado condicionado à atualização da 

Cartografia de Apoio à Decisão que será realizada com o regresso da funcionária do 

serviço de SIG (2 de maio). Os 2 Pontos de Água para abastecimento terrestre que o 

Conselho Diretivo pretende realizar foram aprovados por unanimidade. O depósito de 

madeiras no lugar de Sanfins foi indeferido. 

Vai ser submetido candidatura ao Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e 

Florestas para o ano de 2018 destinado a jovens dos 18 aos 30 anos. O Voluntariado 

Jovem para a Natureza e Florestas é um programa de voluntariado juvenil, que decorre 

todo o ano, no âmbito da preservação da natureza, florestas e respetivos 

ecossistemas. Pretende-se sensibilizar as populações, prevenir contra os incêndios 

florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, monitorizar e recuperar territórios 

afetados.  

 

Programa IFRRU 2020 
 
A Câmara Municipal promoveu no dia 19 de Abril, pelas 16 horas, no salão nobre, uma 

sessão de esclarecimento sobre o IFRRU 2020 Instrumento Financeiro no apoio a 
investimentos da Reabilitação Urbana em Sever do Vouga. Trata-se de um 

mecanismo que irá permitir aos Severenses, dentro da (ARU) Área de Reabilitação 
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Urbana, requalificar edifícios contando, para isso, com condições especiais de apoio, 

financiamento e benefícios fiscais. 

O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro destinado a apoiar investimentos em 

reabilitação urbana que cobre todo o território nacional. Para potenciar mais 

investimento o IFRRU reúne diversas fontes de financiamento, quer fundos europeus 

do Portugal 2020, quer fundos provenientes de outras entidades como o Banco 

Europeu de Investimento e o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, 

conjugando-os com os fundos da banca comercial. 

Pode candidatar-se qualquer entidade singular ou colectiva pública ou privada, com 

título bastante que lhe confira poderes para realizar a intervenção. Os apoios são 

conseguidos através de produtos financeiros de dois tipos: empréstimos (com 

condições especiais) e garantias. Aos projetos podem, ainda, ser atribuídos benefícios 

fiscais decorrentes da lei. 

Dentro da ARU de Sever do Vouga, há intervenções que podem ser apoiadas nos 

seguintes casos: reabilitação integral de edifícios com idade igual ou superior a 30 

anos; reabilitação de espaços e unidades industriais abandonados e intervenções em 

edifícios de habitação social que sejam alvo de reabilitação integral. Medidas de 

eficiência energética também vão ser apoiadas. Os edifícios reabilitados podem 

destinar-se a qualquer uso, nomeadamente habitação, actividades económicas e 

equipamentos de utilização colectiva. 

Recorde-se que a área de reabilitação urbana (ARU) de Sever do Vouga tem como 

objectivo central a criação de condições que promovam a fixação de população, assim 

como de actividades ligadas ao comércio e serviços no seu centro urbano, delimitado, 

conforme planta. Esta ARU define uma unidade de intervenção na área central da Vila 

de Sever do Vouga, onde identifica um conjunto de imóveis de interesse patrimonial. A 

Autarquia irá proceder a intervenções de requalificação no espaço público, concedendo 

aos privados um quadro de benefícios e incentivos fiscais mais favoráveis para 

procederem à reabilitação do seu património edificado, de acordo com as regras deste 

Programa do IFRRU 2020. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=pQ9rzPAO9y4 
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OBRAS PÚBLICAS 
 
Obras em execução 
- Qualificação do Espaço Público – 1.ª Fase 

- Pavimentação da Rua da Acimada – Couto de Esteves 

- Construção de passadiços no trilho da Agualva (R3) 

- Calçadas em Talhadas - (Rua do Hospital, Rua Romana, Rua da Escola e Rua da 

Eira Velha) 

- Centro Escolar de Sever do Vouga 

- Pavimentação da Rua dos Gonçalveiros e Boeiros e drenagem na EN 333 - Talhadas 

 

A iniciar brevemente 
- Muros na Ribeirada 

- Intempéries – Restabelecimento de infraestruturas – (Construção de muros e 

infraestruturas nos Padrões) 

 

Em fase de adjudicação 
- Travessa da variante de Cedrim – Alargamento e pavimentação 

 

Em concurso 
- Qualificação do Espaço Público – 1.ª Fase – Infraestruturas elétricas 

 

Em fase de projeto 
- Reparação de pequenos troços e largos – III 

- Instalações de Serviços - Edifício: Obras de Reorganização dos Serviços 

- Qualificação do Espaço Público – 2.ª Fase 

- Reabilitação e qualificação do Largo de S. Mateus 

- Requalificação da frente ribeirinha da Ribeira de Pessegueiro 

- Reabilitação e requalificação do “Largo da Feira” 
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Trabalhos de administração direta de 10 de fevereiro a 19 de abril de 2018 
1. Acabar os trabalhos na passagem do Jardim para a escola Silva Escura 

2. Reparar e dar acabamento nos bancos dos espaços públicos jardim do lago, 

largo junto ao edifício da câmara, etc.  

3.  Continuação Muro junto ao jardim infância Talhadas (concluído)  

4. Desobstruir aquedutos estrada da ermida, largo da Carvalha da Velha, Meia 

Encosta, Sever, Zona Industrial dos Padrões, etc. 

5. Cortar tapete e fazer vala para encaminhamento de águas pluviais no bairro da 

Bela Vista 

6. Meter baias metálicas na estrada de Parada  

7. Tapar buracos na Z.I. Talhadas, freguesia de Cedrim/ Paradela, Pessegueiro, 

Sever Couto, Silva Escura, Dornelas e Rocas etc.   

8. Arranjo do gradeamento junto a casa da junta de Cedrim 

9. Limpeza de terrenos da camara em Irijo e entrada da Quinta do Barco  

10. Pintura do gradeamento do parque de Vila Seca 

11. Tapar buracos estrada do Carvalhal - Rocas  

12. Desobstruir saneamento do Centro de Saúde 

13. Limpeza e retirada de barreiras na ecopista em Paradela, em Pessegueiro na 

estrada da Igreja a Sóligo, no Fojo e na Meia Encosta - Sever   

14. Reparação apartamento no Bairro da Bela Vista 

15. Substituir lâmpadas para poupança de energia no Jardim de Sever e VougaPark 

16. Limpeza do campo experimental 

17. Muro de vedação e suporte no campo de Pessegueiro 

18. Inicio de recuperação da casa que ardeu na Portela - Rocas  

19. Limpeza e corte de árvores na casa junto à capela de S. Macário-  Senhorinha 

20. Fazer vala e meter cabos para passar corrente para os silos do VougaPark 

21. Demolir casa em Dornelas 

22. Transporte de contentores de RSU reparados, da Gafanha para o armazém 

23. Montagem de tendas para festa da Páscoa em Silva Escura 

24. Reparar soalho no Jardim da Senhorinha e escola de Talhadas   

25. Colocação de grelha para desvio de aguas pluviais em Silveira e Carrazedo. 

26. Recolha de lixo  

27. Limpeza de espaços junto aos ecopontos  

28. Limpeza de fossas 
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29. Manutenção de jardins e poda de árvores  

30. Corte de árvores na rampa da estrada de Rocas - cruzamento das Degas  

31. Carregar colchões e levar a reciclagem  

32. Corrigir passeios na Senhorinha junto à Associação  

33. Alargamento no lugar da Granja 

34. Reparação de sinalização vertical 

35. Reparação de calçada cruzamento Arestal - Dornelas 

36. Limpeza de barreiras na EN 16 

37. Limpeza de barreira Couto de Baixo  

38. Limpeza e manutenção do cemitério  

39. Limpeza diária das ruas da vila  
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA 

Nos quadros seguintes são analisados dados orçamentais, contabilísticos e financeiros, 

à data de 31 de março de 2018 (disponíveis em 19-04-2018). 

Análise da variação na execução orçamental das despesas com o pessoal em 31 de 

março de 2017 e 2018. 

Classificações 
económicas Rubricas orçamentais 31/03/2017 31/03/2018 Variação anual

01.01 Remunerações Certas e Permanentes 347 353,06 336 840,49 -3,03%

01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 11 189,30 6 921,01 -38,15%

01.03 Segurança Social 102 479,60 96 795,57 -5,55%

461 021,96 440 557,07 -4,44%Soma 

Análise da variação em valor do pessoal afeto ao Município de Sever entre 01 de 

janeiro de 2018 e 31 de março de 2018. 

01/01/2018 31/03/2018 Variação

1 1 0

1 1 0

17 18 1

4 3 -1

22 22 0

2 2 0

1 1 0

1 1 0

60 60 0

109 109 0

Assistente operacional

Totais

Pessoal técnico superior

Coordenador técnico

Assistente técnico

Pessoal de informática

Fiscal municipal

Grupo - Pessoal

Pessoal do GAP

Pessoal dirigente

Coordenador operacional
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Análise da taxa de execução orçamental da receita e despesa em 31 de março de 

2018. 

Execução orçamental da receita Dotação 
orçamental

Execução 
orçamental

Tx de realização

Corrente 7 400 000,00 1 605 844,32 21,70%

Capital 4 099 995,00 155 092,25 3,78%

Outras 5,00 0,00 0,00%

Total 11 500 000,00 1 760 936,57 15,31%

Execução orçamental da despesa Dotação 
orçamental

Execução 
orçamental

Tx de realização

Corrente 5 379 000,00 939 993,11 17,48%

Capital 6 121 000,00 665 311,22 10,87%

Total 11 500 000,00 1 605 304,33 13,96%

Análise do saldo orçamental em 31 de março de 2018, tendo em consideração o saldo 

de janeiro de 2018. 

Saldo orçamental em 01/01/2018 2 570 166,59

Receitas orçamentais correntes 1 605 844,32

Receitas orçamentais capital 155 092,25

Receitas orçamentais outras 0,00

Despesas orçamentais correntes 939 993,11

Despesas orçamentais capital 665 311,22

Saldo orçamental em 31/01/2018 2 725 798,83

Saldo orçamental em 31-03-2018

Recebimentos

1 760 936,57

Pagamentos

1 605 304,33
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Análise do saldo de operações de tesouraria em 31 de março de 2018, tendo em 

consideração o saldo de janeiro de 2018. 

Saldo operações de teouraria em 01/01/2018 642 828,04

Recebimentos operações de tesouraria 155 717,85

Pagamentos operações de tesouraria 146 523,07

Saldo operações de tesouraria em 31/01/2018 652 022,82

Saldo de operações tesouraria em 31-03-2018

Recebimentos

Pagamentos

Análise da variação das disponibilidades do Município entre 01 de janeiro de 2018 e 31 

de março de 2018. 

01/01/2018 31/03/2018 Variação

Orçamental 2 432,13 2 615,85 183,72

Operações tesouraria 0,00 0,00 0,00

Orçamental 2 567 734,46 2 723 182,98 155 448,52

Operações tesouraria 642 828,04 652 022,82 9 194,78

Orçamentais 2 570 166,59 2 725 798,83 155 632,24

Operações tesouraria 642 828,04 652 022,82 9 194,78

Disponibilidades 

Caixa e equivalentes

Totais

Depósitos em instituições 
financeiras

Análise da percentagem de variação e em valor do endividamento orçamental de curto 

e médio e longo prazo entre 01 de janeiro de 2018 e 31 de março de 2018. 

Endividamento Total - Orçamental 01/01/2018 31/03/2018 % variação

Empréstimos 1 204 961,45 1 124 700,63 -6,66%

Fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00%

Outros credores 212 065,84 261 004,09 23,08%

Subtotal 1 417 027,29 1 385 704,72 -2,21%

Empréstimos 0,00 0,00 0,00%

Fornecedores e outros credores 648 557,42 275 962,25 -57,45%

Subtotal 648 557,42 275 962,25 -57,45%

Totais 2 065 584,71 1 661 666,97 -19,55%

Médio e Longo Prazo

Curto Prazo
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Análise da estrutura da dívida de curto prazo orçamental entre 01 de janeiro de 2018 e 

31 de março de 2018 e o período de maturação da dívida. 

Estrutura da Dívida de Curto Prazo - Orçamental 01/01/2018 31/03/2018

22.1.1 - Fornecedores c/c 51 350,17 51 936,25

22.1.2 - Fornecedores - faturas factoring 3 075,00 5 977,25
22.8 - Fornecedores - faturas receção e conferência 99 997,01 75 309,01
25.2 - Credores pela execução do orçamento 0,00 4 511,42

26.1.1.1 - Fornecedores de imobilizado c/c 237 507,62 59 765,17
26.1.8 - Fornecedores de imobilizado - faturas receção e
conferência

24 530,20 15 866,94

26.8.1.2 - Outros credores 232 097,42 62 596,21

Totais 648 557,42 275 962,25

Análise da estrutura da dívida de médio e logo prazo orçamental entre 01 de janeiro de 

2018 e 31 de março de 2018. 

Estrutura da Dívida de Médio L. Prazo - Orçamental 01/01/2018 31/03/2018

23.1.2 - Empréstimos 1 204 961,45 1 124 700,63

26.1.1.2 - Fornecedores imobilizado 0,00 0,00

26.8.1.2.6.1 - Fundo de apoio municipal 212 065,84 261 004,09

26.8.1.2 - Outros credores 0,00 0,00

Totais 1 417 027,29 1 385 704,72

Análise da evolução do prazo médio de pagamentos desde 2015 a 2018. 

2015 2016 2017 2018
15 13 15 13

Prazo médio de 
pagamentos



Município de Sever do Vouga, 19 de abril de 2018 

O Vice-Presidente da Câmara M 

meida e Costa, Dr.) 
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