
--------------------------------------------ATA N.º 04/2017-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e dois de fevereiro dois mil e dezassete.-------------------- 

---- No dia vinte e dois de fevereiro dois mil e dezassete, 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 

ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Foram registadas as seguintes presenças:  António José Martins Coutinho, Presidente;  

José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente;  Nuno Miguel Pereira Martins 

Ferreira, Maria Elisabete Martins Henriques e Raul Alberto Conceição Duarte, 

Vereadores.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Foram registadas as faltas justificadas de António Ferreira e Idalina Tavares.------------ 

---- 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, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.-------------- 

---- A ata da reunião anterior foi aprovada, por unanimidade, pelos membros António 

Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-------------- 

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

• Votos de Louvor------------------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ 

• Auto de Revisão------------------------------------------------------------------------------------ 

• Adenda Contrato-Programa 2015/2016 de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo---------------------------------------------------- 

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

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

Em 17 de fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações orçamentais = € 2 529 539,52 (dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil, 

quinhentos e trinta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos) e Operações não orçamentais 

= € 562 278,19 (quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e oito euros e 

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

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 723 160,76 (setecentos 

e vinte e três mil, cento e sessenta euros e setenta e seis cêntimos).------------------------------ 

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

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

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

Votos de Louvor:  - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição dos 

votos de louvor:------------------------------------------------------------------------------------------ 

- a Paulo Martins, jovem arquiteto do concelho de Sever do Vouga, nomeado para o Top 5 

na categoria Renovação do Concurso “Edifício do Ano 2017”, promovido pelo site 

ArchDaily, que compila os melhores trabalhos de todo o mundo na área da arquitetura.  

Aquele trabalho foi, também, selecionado como projeto do dia pelo site da área Architizer.  

Com aquela nomeação, o jovem severense fez história na arquitetura mundial, pelo que, 

reconhecendo a importância do seu trabalho, é-lhe atribuído um voto de louvor.-------------- 

- a Pedro Mota, subchefe dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga e operacional da 

Força Especial de Bombeiros, selecionado a nível nacional com mais cinquenta e um 

bombeiros para a missão de combate à mais grave vaga de incêndios florestais ocorrida no 

Chile, no âmbito do pedido de assistência internacional apresentado pelas autoridades 

Chilenas, no Quadro de Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.  Pela 

disponibilidade, determinação, coragem e solidariedade, é-lhe atribuído um voto de louvor. 

- a Adelino António Costa Silva Matos, jovem empresário severense, presidente do 

Conselho de Administração da ASM Energias e administrador de várias empresas do 

Grupo ASM Industries, recentemente eleito presidente da Direção Nacional da Associação 

Nacional de Jovens Empresários (ANJE), a organização mais antiga e representativa dos 

jovens empresários, pioneira na promoção do empreendedorismo jovem em Portugal.  

Reconhecendo o seu mérito e trabalho enquanto empresário, o contributo para o 

desenvolvimento socioeconómico do Município de Sever do Vouga e a sua importância no 

empreendedorismo nacional, é-lhe atribuído um voto de louvor.--------------------------------- 

Mais foi deliberado dar conhecimento às pessoas que receberam o voto de louvor.----------- 



Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete 

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

Auto de Medição:  - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, o seguinte 

auto de medição de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------   

““IInntteemmppéérriieess  ––  EEvveennttooss  MMeetteeoorroollóóggiiccooss  EExxcceecciioonnaaiiss  ddee  jjaanneeiirroo  ee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22001166””:------- 

  Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de € 29 330,06 (vinte e nove mil, 

trezentos e trinta euros e seis cêntimos), acrescido do IVA.-----------------------------------  

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete 

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

Auto de Revisão:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento da seguinte revisão de 

preços, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------------------  

““IInntteemmppéérriieess  ––  EEvveennttooss  MMeetteeoorroollóóggiiccooss  EExxcceecciioonnaaiiss  ddee  jjaanneeiirroo  ee  ffeevveerreeiirroo  ddee  22001166””, 

conforme a primeira revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados sujeitos a 

revisão.----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Adenda Contrato-Programa 2015/2016 de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1º Ciclo:  - Foi ratificada, por unanimidade, a adenda ao contrato-

programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º Ciclo 

referente ao ano letivo de 2015/2016.----------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete 

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

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

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________


