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------------------------------------------ACTA N.º 10/2013-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e dois de maio de dois mil e treze.-------------------------- 
---- No dia vinte e dois de maio de dois mil e treze, 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.-- 
---- Foram registadas as seguintes presenças:  Manuel da Silva Soares, Presidente;  
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente;  Raul Alberto Conceição Duarte, Maria 
Elisabete Martins Henriques, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa 
Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.------------------------------------------------- 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e cinco 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.------------------------------------ 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
- Aquisições Amigáveis de Terreno----------------------------------------------------------------- 
- Aprovação da Minuta do Contrato para “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”-------- 
- Relação dos Processos Licenciados por Despacho---------------------------------------------- 
- Regulamento Exploração Estação Central de Camionagem----------------------------------- 
- Pedidos de Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------------ 
- Regulamento da Horta Amiga – Versão Final--------------------------------------------------- 
- 32º Off-Road Sever do Vouga – Autorização---------------------------------------------------- 
- Concurso Pecuário Regional da Raça Bovina Arouquesa da Feira do Arestal-------------- 
- Arrendamento de Bar/Cafetaria no Arruamento Novo – Caderno de Encargos------------- 
- CGD – Amortização Extraordinária--------------------------------------------------------------- 
- Vouga Sport Clube – 32º Off-Road de Sever do Vouga – Apoio----------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Anulações de Documentos---------------------------------------------------------------------- 
2) Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios às Associações--------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 17 de maio, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 2.866.744,51€ (dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, 
setecentos e quarenta e quatro euros e cinquenta e um cêntimos) e Operações não 
Orçamentais = 472.804,25€ (quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e quatro euros e 
vinte e cinco cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador João Almeida pediu acesso ao último relatório semestral do Revisor Oficial de 
Contas para consulta, tendo ficado combinado enviar essa informação através de e-mail.--- 
Seguidamente, Acácio Barbosa alertou para o facto de, no Arestal, na entrada da casa do 
senhor Adelino, as chuvas terem danificado muito o tout-venant que foi colocado há 
tempos.  O presidente da Câmara disse que já tinham ido ao local ver e que a Junta de 
Freguesia irá resolver o problema.-------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Aquisições Amigáveis de Terreno:  - Foram presentes e analisados os seguintes autos de 
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 
efetuadas pelo respetivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação dos 
encargos que deles constam, para realização das seguintes empreitadas:----------------------- 
aa)) “AAmmpplliiaaççããoo  ddoo  PPaarrqquuee  UUrrbbaannoo  ddaa  VViillaa”:---------------------------------------------------------- 
- de Maria de Nazaré de Bastos, com o número fiscal 143163647, residente na Rua da 

Torre, da freguesia de Sever do Vouga, a cedência de uma parcela de terreno com 
1800m2, localizada no centro da vila de Sever do Vouga, pelo valor de 25.200,00€ 
(vinte e cinco mil e duzentos euros);------------------------------------------------------------- 

- de Belmiro Martins Pereira Tavares, com o número fiscal 106141341, residente no 
lugar de Póvoa de Cima, da freguesia de Sever do Vouga, a cedência de uma parcela 
de terreno com 1221m2, localizada no centro da vila de Sever do Vouga, pelo valor de 
17.094,00€ (dezassete mil, noventa e quatro euros).------------------------------------------- 
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bb))  ““EEssttrraaddaa  ddee  SSaannttoo  AAddrriiããoo  ––  AAllaarrggaammeennttoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo””::----------------------------------------------------------------------  
- de Armando Silva Ferreira, com o número fiscal 172745357, residente na freguesia de 

Cedrim, a cedência de uma parcela de terreno com 200m2, localizada no lugar de 
Quinta Costa, na freguesia de Cedrim, pelo valor de 400,00€ (quatrocentos euros);----- 

- de Deolinda Correia da Silva, residente na freguesia de Cedrim, a cedência de uma 
parcela de terreno com 20m2, localizada no lugar de Pinhal do Valado, na freguesia de 
Cedrim, pelo valor de 40,00€ (quarenta euros);------------------------------------------------ 

- de Deolinda Correia da Silva, residente na freguesia de Cedrim, a cedência de uma 
parcela de terreno com 150m2, localizada no lugar de Pinhal da Costa, na freguesia de 
Cedrim, pelo valor de 300,00€ (trezentos euros);---------------------------------------------- 

- de Guilherme Ribeiro Bastos, com o número fiscal 168710170, residente na freguesia 
de Ribeiradio, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 57m2, localizada no 
lugar de Vale Junqueira, na freguesia de Cedrim;---------------------------------------------- 

- de Artur Dias Martins, com o número fiscal 178302457, residente na cidade de 
Albergaria-a-Velha, a cedência de uma parcela de terreno com 101m2, localizada no 
lugar de Quinta Costa, na freguesia de Cedrim, pelo valor de 202,00€ (duzentos e dois 
euros);------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- de Silvério da Silva Matos, com o número fiscal 172280214, residente na freguesia de 
Cedrim, a cedência de uma parcela de terreno com 55m2, localizada no lugar de Quinta 
Costa, na freguesia de Cedrim, pelo valor de 110,00€ (cento e dez euros);---------------- 

- de Silvério da Silva Matos, com o número fiscal 172280214, residente na freguesia de 
Cedrim, a cedência de uma parcela de terreno com 111m2, localizada no lugar de 
Quinta Costa, na freguesia de Cedrim, pelo valor de 222,00€ (duzentos e vinte e dois 
euros).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Aprovação da Minuta do Contrato para “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”:  - 
Dando cumprimento ao previsto no artigo 98º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
através do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, o órgão executivo aprovou, por 
unanimidade, a minuta do contrato da empreitada ““AArrrraannjjoo  UUrrbbaannííssttiiccoo  ddaa  EEnnttrraaddaa  ddaa  VViillaa, 
para os devidos e legais efeitos.----------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Relação dos Processos Licenciados por Despacho:  - A Câmara Municipal tomou 
conhecimento dos despachos exarados pelo senhor presidente, referente aos processos 
licenciados cujas licenças foram levantadas entre 24 de outubro de 2012 e 22 de maio de 
2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regulamento Exploração Estação Central de Camionagem:  - Decorrido o prazo de 
audiência pública e não tendo havido qualquer sugestão de alteração, foi aprovada, por 
unanimidade, a versão final do Regulamento de Exploração da Estação Central de 
Camionagem.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 7 do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Pedidos de Isenção de Taxa:  - Foram apreciados e aprovados, por unanimidade, os 
seguintes pedidos de isenção de taxa:----------------------------------------------------------------- 
- AAssssoocciiaaççããoo  SSeemmpprree  EEssccoollaa, isenção da taxa relacionada com a emissão das Licenças de 

Manifestação Desportiva para a realização do 4º Passeio Off-Road a realizar-se no dia 
8 de junho de 2013 e 1º Passeio Turístico “Descobrir Sever do Vouga” realizado no dia 
19 de maio de 2013, nos termos do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e Tabela de 
Taxas e Outras Receitas Municipais;------------------------------------------------------------ 

- AAssssoocciiaaççããoo  TTuurrmmaa  ddooss  MMeellhhoorreess, isenção da taxa relacionada com a legalização da 
antiga escola que ocupa em Nespereira de Cima, nos termos do n.º 7, do artigo 18º do 
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação, Cedências e Compensações, 
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atendendo ao facto das instalações pertencerem ao município e a Associação pretender 
promover benfeitorias no edifício.--------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Regulamento da Horta Amiga – Versão Final:  - Não tendo havido qualquer sugestão de 
alteração no prazo estabelecido para audiência pública, a Câmara Municipal aprovou, por 
unanimidade, a versão final do Regulamento da Horta Comunitária.---------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 7 do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
32º Off-Road Sever do Vouga – Autorização:  - Através de carta datada de 8 de maio 
corrente, o Vouga Sport Clube veio solicitar autorização para a realização do 32º Off-Road 
de Sever do Vouga, prova inserida no Campeonato de Portugal da modalidade, a ter lugar 
nos próximos dias 15 e 16 de junho de 2013, na pista do Alto do Roçário.  As provas 
desportivas desta natureza, realizadas em recintos fechados, não carecem de licenciamento 
municipal.  Assim, o órgão executivo deliberou, por unanimidade, não haver inconveniente 
na realização da prova pronunciar-se apenas pelo facto do evento poder vir a afetar o 
trânsito nas vias próximas do recinto.----------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Concurso Pecuário Regional da Raça Bovina Arouquesa da Feira do Arestal:  - À 
semelhança de anos anteriores, a Comissão Executivo do Concurso Pecuário da Feira 
Anual do Arestal veio solicitar o apoio financeiro, por parte do Município, para a 
realização do Concurso Pecuário Regional da Raça Bovina Arouquesa da Feira do Arestal, 
a realizar-se no próximo dia 25 de julho de 2013.  Analisado o pedido, o órgão executivo 
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio correspondente a 30% do valor da despesa 
com a realização da feira, até ao limite de 500,00€ (quinhentos euros).------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Arrendamento de Bar/Cafetaria no Arruamento Novo – Caderno de Encargos:  - Foi 
aprovado, por unanimidade, avançar com procedimento para arrendamento de quiosque, 
nos termos indicado no caderno de encargos para o “Procedimento de arrendamento por 
tempo determinado de um bar/cafetaria, com esplanada, no Arruamento Novo da Vila.”---- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
CGD – Amortização Extraordinária:  - Depois de analisada a Informação n.º 16-
DAF/2013, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, proceder à amortização 
extraordinária de 1,35 milhões de euros no empréstimo de 2,5 milhões de euros contratado 
com a Caixa Geral de Depósitos, em 12 de agosto de 2010, pelo Vougapark, uma vez que 
o financiamento não foi utilizado na totalidade por ter sido alterada a comparticipação no 
QREN para a construção do edifício.----------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Vouga Sport Clube – 32º Off-Road de Sever do Vouga – Apoio:  - Seguidamente, foi 
analisado o pedido de apoio apresentado pelo Vouga Sport Clube, relativamente à oferta de 
prémios para os concorrentes e apoio logístico para o 32º Off-Road de Sever do Vouga a 
realizar-se nos próximos dias 15 e 16 de junho.  De acordo com o orçamento apresentado, 
foi aprovado, por unanimidade, adquirir os prémios à Associação de Artesãos de Sever do 
Vouga pelo valor de 738,00€ (setecentos e trinta e oito euros).----------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 



4/4 

1) Anulações de Documentos:  - Foi aprovada, por unanimidade, a anulação de sete guias 
de receita relacionadas com limpeza de fossas e devolução de vinhetas de transportes 
escolares, de acordo com os documentos analisados pelo órgão executivo.--------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
2) Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios às Associações:  - Foi aprovada, por 
unanimidade, a versão final do Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios às 
Associações do Concelho, uma vez que não houve qualquer sugestão de alteração no 
período de audiência pública.-------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 7 do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 


