
--------------------------------------------ATA N.º 16/2019-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e quatro de julho de dois mil e dezanove. ----------------- 
---- No dia vinte e quatro de julho de dois mil e dezanove, na vila de Sever do Vouga, edifício 
dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a 
presença de Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro 
para redação da respetiva ata.-------------------------------------------------------------------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças:  António José Martins Coutinho, Presidente; 
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente; Paulo César de Bastos Martins, 
Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo, Ricardo Manuel Tavares da Silva, Maria Elisabete 
Martins Henriques e Raul Alberto da Conceição Duarte, Vereadores. -------------------------- 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte minutos, tendo sido dispensada a 
leitura da ata da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os 
membros que estiveram presentes naquela reunião, depois de ter sido aprovada e assinada 
em minuta no final da mesma.------------------------------------------------------------------------- 
---- A ata da reunião de 10 de julho de 2019 foi aprovada, por unanimidade, pelos membros 
António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------Ordem de Trabalhos------------------------------------------ 
 Licença Administrativa – Ónus de Renúncia---------------------------------------------------- 
 Aquisição Amigável de Terreno da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”--- 
 Aquisição Amigável de Terreno da Empreitada “Ampliação do Parque da Cascata da 

Cabreia”---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Atribuição de Subsídio Anual às IPSS, Coletividades e Associações 2019----------------- 
 Associação de Pais da Freguesia de Talhadas – Programa CEI------------------------------ 
 Auto de Revisão n.º 3 da Empreitada “Beneficiação da E.N. 328-1 – Sever do Vouga a 

Rocas”------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Auto de Revisão n.º 7 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”------- 
 Pedidos de Isenção de Taxa:----------------------------------------------------------------------- 

1) Associação de Apoio Humanitário Cedrinense – Licença Especial de Ruído----------- 
2) APENESEV – Utilização do Autocarro Municipal----------------------------------------- 

 Contrato de Empréstimo – Ratificação das Cláusulas----------------------------------------- 
 Interfreguesias 2019-------------------------------------------------------------------------------- 
 Programa Parcerias para o Impacto – Apoio---------------------------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 19 de julho de 2019, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
operações orçamentais = € 2 817 103,02 (dois milhões, oitocentos e dezassete mil, cento e 
três euros e dois cêntimos) e operações não orçamentais = € 608 695,30 (seiscentos e oito 
mil, seiscentos e noventa e cinco euros e trinta cêntimos).----------------------------------------- 
Fundos Disponíveis: - Em 19 de julho de 2019, os fundos disponíveis apresentavam o valor 
em euros de € 1 453 963,25 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e 
sessenta e três euros e vinte e cinco cêntimos).------------------------------------------------------ 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Mapa de fundos disponíveis – julho:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento do mapa 
de fundos disponíveis do período compreendido entre 01 e 16 de julho de 2019.-------------- 
Apoio ao Arrendamento – Maria Otília – Informação:  - A Câmara Municipal tomou 
conhecimento do conteúdo da informação técnica sobre o pedido de apoio arrendamento 
apresentado por Maria Otília Tavares Junqueira.---------------------------------------------------- 
Empreitadas em Execução e em Concurso:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento do 
mapa das empreitadas em execução e em concurso.------------------------------------------------ 
Ficavouga 2019 – Cartaz e Orçamento Previsional:  - Foi dado conhecimento à Câmara 
Municipal o cartaz e orçamento previsional para a Ficavouga 2019.----------------------------- 
Intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------------  
Paulo Martins perguntou quando seria disponibilizado o projeto do largo de São Mateus, 
prometido há cerca de um mês.  Mais perguntou se era possível fazer a limpeza dos terrenos 
adquiridos pelo município naquele lugar.------------------------------------------------------------ 



O presidente da Câmara Municipal informou que estava marcada, para a sexta-feira seguinte, 
uma reunião com os projetistas com vista à análise do processo, já com alguns ajustamentos, 
e que, logo que isso estivesse finalizado, seria trazido à Câmara Municipal.  Relativamente 
à limpeza dos terrenos, disse que o vereador Raul Duarte já tinha indicação para fazer a 
demolição das pedras e limpeza daquele espaço.---------------------------------------------------- 
Pedo Lobo perguntou qual era o ponto de situação do Centro Escolar e se continuavam a 
realizar obras.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal informou continuar a existir um número reduzido de 
trabalhadores na obra e que tinha havido pouca evolução.  Mais informou estar a aguardar o 
parecer jurídico, da CCDR, em relação ao pedido de prorrogação apresentado pelo 
empreiteiro.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------- 
Licença Administrativa – Ónus de Renúncia:  - Foi presente uma informação do Gabinete 
Técnico de Planeamento, Administração e Urbanismo relacionada com um pedido de ónus 
de renúncia a incidir sobre o imóvel de Júlio Brito Tavares Veiga.------------------------------ 
O presidente da Câmara Municipal informou tratar-se de uma construção que tinha ido além 
daquilo que existia no espaço, e que era possível legalizar a obra através de um ónus de 
renúncia.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Lobo perguntou se o requerente tinha construído sem licença.---------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal disse que, durante a aquisição de uma parcela de terreno 
para alargamento da estrada, o requerente pediu para fazer a reconstrução da construção do 
que existia no local, mas que, no final, apresentava uma construção maior do que aquela que 
existia, o que obrigava a ter um projeto de licenciamento.----------------------------------------- 
Pedro Lobo perguntou se o requerente tinha sofrido alguma consequência depois de ter 
construído sem licença.--------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara Municipal disse que o requerente teve de apresentar projeto e pagar 
as taxas com agravamento.----------------------------------------------------------------------------- 
Paulo Martins disse que, na sua opinião, aquele assunto levantava muitas dúvidas e que não 
entendia como é que aquele processo podia, sequer, chegar à reunião de Câmara.------------- 
Elisabete Henriques informou que tinha sido o requerente a propor o ónus de renúncia.----- 
O presidente da Câmara Municipal disse que aquela via possibilitava a legalização da 
construção.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Paulo Martins perguntou o que é que acontecia se não fosse possível fazer a legalização.---- 
O presidente da Câmara Municipal informou que, possivelmente, aquilo que excedia o 
volume da construção inicial teria de ser demolido.------------------------------------------------ 
Paulo Martins continuou, dizendo não saber que mensagem iriam passar com uma 
legalização daquelas e que, de hoje para amanhã, toda a gente iria fazer o mesmo.------------ 
O presidente da Câmara Municipal disse ser legal e que podia ser feito.------------------------ 
O Vice-presidente sugeriu que a deliberação ficasse condicionada ao requerente vir requerer, 
aquando da certidão, a constituição do ónus para efeitos do registo predial.-------------------- 
Assim, nos termos da informação analisada, a Câmara Municipal aprovou, por maioria, a 
viabilidade de constituição de um ónus de renúncia a incidir sobre o imóvel de Júlio Brito 
Tavares Veiga, registado sob o artigo urbano n.º 1015, da freguesia de Talhadas, com  a 
obrigatoriedade do requerente requerer a constituição do ónus para efeitos do registo 
predial.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Ricardo Silva, Elisabete Henriques 
e Raul Duarte;  Abstenção – Pedro Lobo, que apresentou a seguinte declaração de voto:  
“não tendo tido disponibilidade para consultar o processo de obras, não me encontro com 
informações suficientes para poder decidir sobre este assunto.”;  Contra - Paulo Martins, 
que apresentou a seguinte declaração de voto:  “voto contra por tudo aquilo que eu disse, 
que se refere ao sinal que é dado, que é, podemos cometer todas as ilegalidades e, no fim, 
vai haver sempre um expediente para resolver o problema, portanto, voto contra porque, na 
minha opinião, não devíamos dar este sinal em que é possível, mesmo que seja legal.  Acho 
que é um mau sinal.”.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 
 
 
Aquisição Amigável de Terreno da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”:  - Foi 
presente e analisado o seguinte auto de aquisição amigável de terreno, para a empreitada 
“Centro Escolar de Sever do Vouga”, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação 
dos encargos que dele constam, para:----------------------------------------------------------------- 
- A compra a Eugénio dos Prazeres Lobo, com o NIF 106141686, da totalidade de um 

prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 3163, e inscrito 
sob o artigo matricial número 528, da freguesia de Sever do Vouga, pelo valor de € 90 
000,00 (noventa mil euros).------------------------------------------------------------------------- 
A aquisição foi efetuada ao abrigo da competência conferida pela alínea i) do n.º 1 do 
artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delegando o Presidente da Câmara 
Municipal a outorga da escritura ao Vice-presidente José Manuel Barbosa de Almeida e 
Costa, em representação do município.----------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, 
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-------------------------------------------------- 
Aquisição Amigável de Terreno da Empreitada “Ampliação do Parque da Cascata da 
Cabreia”:  - Foi presente e analisado o seguinte auto de aquisição amigável de terreno, para 
a empreitada “Ampliação do Parque da Cascata da Cabreia”, assumindo a Câmara, por 
unanimidade, a satisfação dos encargos que dele constam, para:--------------------------------- 
- A compra a João André da Silva Batista Braga, com o NIF 222845678 e Pedro Manuel 

da Silva Batista Braga, com o NIF 222845619 da totalidade de dois prédios rústicos, um 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 7144, e inscrito sob o artigo 
matricial número 1977 e outro descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 
7146, e inscrito sob o artigo matricial número 2957, da União das Freguesias de Silva 
Escura e Dornelas, pelo valor de € 768,00 (setecentos e sessenta e oito euros) e € 285,00 
(duzentos e oitenta e cinco euros), respetivamente.--------------------------------------------- 
A aquisição foi efetuada ao abrigo da competência conferida pela alínea i) do n.º 1 do 
artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delegando o Presidente da Câmara 
Municipal a outorga da escritura ao Vice-presidente José Manuel Barbosa de Almeida e 
Costa, em representação do município.----------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, 
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-------------------------------------------------- 
Atribuição de Subsídio Anual às IPSS, Coletividades e Associações 2019:  - À semelhança 
de anos anteriores, a Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta elaborada na 
sequência da análise efetuada aos planos de atividades daquelas entidades e constatado o 
interesse municipal das mesmas, para atribuição do subsídio anual às IPSS, Coletividades e 
Associações do Município de Sever do Vouga, por parte da técnica superior do Gabinete de 
Desenvolvimento Local.  No uso da competência conferida através da alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal aprovou, por 
unanimidade, apoiar as seguintes coletividades que desenvolvem atividades no município, 
consideradas de interesse municipal, através da atribuição de subsídio nos valores em euros 
abaixo indicados:---------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Culturais (Grupos Etnográficos e Musicais):----------------------------------------------------- 
- Banda União Musical Pessegueirense.............................................................. 10 000,00 
- Filarmónica Severense...................................................................................... 10 000,00 
- Grupo Típico de Talhadas...................................................................................1 500,00 
- Rancho Folclórico Infantil Florinhas de Silva Escura........................................ 1 500,00 
- Rancho Folclórico de Sever do Vouga............................................................... 1 500,00 
b) Desportivos:------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga.............................. 9 500,00 
- Associação Desportiva e Cultural de Lourizela.................................................. 1 500,00 
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas.............................................................. 11 000,00 
- JAP – Juventude Académica Pessegueirense................................................... 10 000,00 
- Sever Fintas........................................................................................................ 4 000,00 
- Vouga Sport Clube............................................................................................. 8 000,00 



c) Sociais:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- APCDI.............................................................................................................. 11 000,00 
- Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga.................... 4 000,00 
- Centro Social Paroquial Maria da Glória.......................................................... 11 000,00 
- Fundação Bernardo Barbosa de Quadros......................................................... 11 000,00 
- Fundação Edite Costa Matos – Mão Amiga....................................................... 3 000,00 
- Santa Casa da Misericórdia.............................................................................. 11 000,00 
- Fabrica da Igreja de Sever do Vouga (Grupo Cáritas Paroquial).......................... 500,00 
d) Proteção Civil e Defesa do Meio Ambiente:----------------------------------------------------- 
- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga............................ 25 000,00 
e) Educação, para atividades extracurriculares:----------------------------------------------------- 
- APESE – Associação de Pais e Encarregados de Educação de Silva Escura........ 600,00 
- APENESEV........................................................................................................... 800,00 
- Associação de Pais da Freguesia de Cedrim.......................................................... 500,00 
- Assoc. Pais e E. E. dos alunos da Escola e Jardim de Paradela do Vouga............ 500,00 
- Assoc. Pais e E. E. do Núcleo Escolar de Pessegueiro do Vouga......................... 600,00 
- Assoc. Pais e E. E. de Rocas do Vouga................................................................. 600,00 
- Assoc. Pais e E. E. Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga.................. 1 500,00 
- Associação de Pais e E. E. das Escolas de Talhadas............................................. 600,00 
f) Cultural, Lúdica e Outros:--------------------------------------------------------------------------- 
- Agrupamento de Escuteiros de Rocas do Vouga................................................... 750,00 
- Associação Águias da Mouta................................................................................ 300,00 
- Associação de Apoio Social e Humanitário Cedrinense.................................... 1 500,00 
- Associação de Artesãos de Sever do Vouga....................................................... 1 000,00 
- Associação dos Colaboradores do Município de Sever do Vouga.......................  500,00 
- Associação Cultural e Desportiva de Dornelas.................................................. 1 500,00 
- Associação Cultural e Social de Couto de Esteves................................................ 850,00 
- Associação Desportiva Águias de Carrazedo........................................................ 600,00 
- Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense........................... 1 500,00 
- Associação Humanitária de Talhadas................................................................. 1 000,00 
- Associação Irmãos Unidos das Talhadas............................................................... 300,00 
- Associação São Mateus Idealizar & Concretizar................................................... 800,00 
- Associação Sempre Escola.................................................................................... 600,00 
- Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva da Macida......................... 500,00 
- Centro Desportivo e Cultural de Paradela............................................................. 800,00 
- Clube de Caça e Pesca de Rocas e Couto de Esteves............................................ 500,00 
- Clube Desportivo Recreativo da Silveira.............................................................. 500,00 
- Clube Recreativo e Cultural de Talhadas.............................................................. 850,00 
- Encosta da Oliveira – Associação Desenvolvimento Humano............................1 000,00 
- Grupo Recreativo, Cultural e Social Silvaescurense.......................................... 1 500,00 
- Jovouga – Associação Cultural e Recreativa de Cedrim.................................... 1 750,00 
- LANCE – Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de Esteves......................... 850,00 
- Landsdsever – Associação para a Promoção do Património................................. 750,00 
- Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Sever do Vouga.................................... 600,00 
- Liga dos Amigos do Folharido e Braçal................................................................ 800,00 
- Mimos e Tratos................................................................................................... 1 200,00 
- Rotary Club de Sever do Vouga......................................................................... 1 500,00 
- Severi – Associação Cultural de Expressão Dramática...................................... 1 500,00 
- Turma dos Melhores........................................................................................... 1 500,00 
- Viking Kayak Clube.............................................................................................. 500,00 
Mais foi deliberado celebrar contratos de desenvolvimento desportivo com as associações 
desportivas e protocolos com as demais coletividades, que serão assinados em cerimónia 
convocada para esse efeito. ---------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, 
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-------------------------------------------------- 
Associação de Pais da Freguesia de Talhadas – Programa CEI:  - Foi presente um pedido de 
apoio financeiro da Associação de Pais da Freguesia de Talhadas para ajudar a custear as 



despesas tidas com dois Contratos de Emprego e Inserção (CEI) que exerceram funções no 
Jardim Infantil de Talhadas, entre 02 de maio de 2018 e 1 de maio de 2019.  Analisado o 
pedido e a respetiva informação financeira, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, 
atribuir um subsídio no valor de € 2 372,64 (dois mil, trezentos e setenta e dois euros e 
sessenta e quatro cêntimos).---------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, 
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-------------------------------------------------- 
Auto de Revisão n.º 3 da Empreitada “Beneficiação da E.N. 328-1 – Sever do Vouga a 
Rocas”:  - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por maioria, a terceira revisão da 
empreitada “Beneficiação da E.N. 328-1 – Sever do Vouga a Rocas”, cujos valores foram 
confirmados pelos serviços técnicos, num total de -€ 13 711,01 (treze mil, setecentos e onze 
euros e um cêntimo).------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  
Abstenções - Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva, que apresentou a seguinte 
declaração de voto:  “abstenho-me porque, na altura desta obra, eu não exercia as funções 
de vereador.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Auto de Revisão n.º 7 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”:  - A 
Câmara Municipal analisou e aprovou, por maioria, a sétima revisão da empreitada 
“Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”, cujos valores foram confirmados pelos serviços 
técnicos, num total de € 806,90 (oitocentos e seis euros e noventa cêntimos).------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  
Abstenções - Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.----------------------------------------- 
Pedidos de Isenção de Taxa:--------------------------------------------------------------------------- 
1) Associação de Apoio Humanitário Cedrinense – Licença Especial de Ruído:  - Através 

de pedido apresentado no passado dia 11 de julho de 2019, a de Apoio Humanitário 
Cedrinense veio requerer a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de 
uma licença especial de ruído para a realização do evento “Dia da Francesinha”, no dia 
20 de julho de 2019, no Largo das Eiras, em Cedrim.  Analisado o pedido e respetiva 
informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, 
a isenção do pagamento da referida taxa.--------------------------------------------------------- 
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.----------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, 
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-------------------------------------------------- 
2) APENESEV – Utilização do Autocarro Municipal:  - A Câmara Municipal ratificou, por 

unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do autocarro 
municipal, por parte da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo 
Escolar de Sever do Vouga, para o transporte dos alunos do Jardim Infantil da 
Senhorinha ao Jardim Infantil de Pessegueiro do Vouga, no passado dia 04 de junho de 
2019, no âmbito da visita da autora do livro “Com Muita Pinta”.  Mais foi deliberado, 
por unanimidade, proceder à anulação da fatura emitida, uma vez que o pedido de 
isenção foi apresentado após a faturação do serviço prestado.-------------------------------- 
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.---------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, 
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-------------------------------------------------- 
Contrato de Empréstimo – Ratificação das Cláusulas:  - De acordo com a proposta 
apresentada pelo presidente da Câmara Municipal, o órgão executivo ratificou, por maioria, 
as cláusulas do contrato celebrado entre o Município de Sever do Vouga e a Agência para o 
Desenvolvimento e Coesão, IP.., uma vez que, durante a preparação do empréstimo, ao 
abrigo da Linha BEI, para efeitos de fiscalização prévia, tinha sido verificada a obrigação 
em demonstrar que as cláusulas contratuais tinham sido previamente aprovadas pela Câmara 
Municipal, como consta na alínea f), do n.º 1, do artigo 19º da Resolução n.º 14/2011, 
publicado no Diário da República, 2ª Série, de 16 de agosto.------------------------------------- 



Paulo Martins disse que, em 13 fevereiro 2019, tinham aprovado a decisão de se optar pela 
taxa fixa, de 1,564%, que parecia bastante boa, sendo que o equivalente para o governo se 
financiar rondava os 2,05% e que, embora não tivesse mudado o seu entendimento em 
relação aos riscos que não devem correr, considerava que deviam perguntar à Agência para 
o Desenvolvimento e Coesão porque é que, atualmente, Portugal financiava-se, para a 
mesma data, a 0,8% e o município iria ter de pagar o dobro para um contrato de um banco 
europeu de investimento que está, atualmente, a 0,23%.------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Pedro Lobo, Ricardo Silva, 
Elisabete Henriques e Raul Duarte;  Abstenção – Paulo Martins.-------------------------------- 
Interfreguesias 2019:  - De acordo com a proposta apresentada pelo presidente da Câmara 
Municipal, o órgão executivo ratificou, por unanimidade, a realização do torneio infantil de 
futebol denominado “Interfreguesias 2019”, assim como os encargos inerentes constantes da 
documentação disponibilizada ao executivo.--------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, 
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-------------------------------------------------- 
Programa Parcerias para o Impacto – Apoio:  - Foi presente uma proposta do presidente da 
Câmara Municipal relacionada com o projeto “Habitação Solidária VIDA – Valorização, 
Integração, Desenvolvimento, Autonomia”, integrado numa candidatura submetida e 
aprovada ao Programa de Parcerias para o Impacto, que tem como objetivo a recuperação 
de habitações pertencentes a famílias carenciadas no concelho de Sever do Vouga.----------- 
Paulo Martins interveio para dizer que o projeto não tinha sido apresentado ao executivo.--- 
O presidente da Câmara Municipal disse que faria chegar informação sobre cada 
intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Lobo solicitou a disponibilização do relatório final das intervenções do projeto “Just 
a Change” e, ainda, o relatório de análises das habitações do presente projeto.----------------- 
A Câmara Municipal aprovou, por maioria, a celebração de um protocolo, entre o Município 
de Sever do Vouga, a ASMI Industries, S.A., o Rotary Club de Sever do Vouga, a Fundação 
de Edite Costa Matos “Mão Amiga” e a Associação Just a Change para a recuperação de 
habitações pertencentes a famílias carenciadas, ao abrigo do regulamento em vigor.  Mais 
foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento do apoio do município, no valor de 
€ 60 742,00 (sessenta mil, setecentos e quarenta e dois euros), na forma de transferência, 
bem como a cedência eventual de materiais, equipamentos e trabalhadores.-------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea v), 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, Pedro Lobo, Elisabete Henriques 
e Raul Duarte;  Abstenções – Paulo Martins e Ricardo Silva.------------------------------------- 
---- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja ata em minuta foi 
aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido elaborada 
a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a redigiu.-------- 
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