
--------------------------------------------ATA N.º 03/2019-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e três de janeiro de dois mil e dezanove.------------------- 
---- No dia vinte e três de janeiro 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:  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 cinco 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.------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi registada a falta justificada de António Coutinho.----------------------------------------- 
---- A ata da reunião do dia 09 de janeiro de 2019, foi aprovada, por unanimidade, pelos 
membros Almeida e Costa, Paulo Martins, Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul 
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------Ordem de Trabalhos------------------------------------------ 
 Apoio ao Arrendamento – Período de Candidatura-------------------------------------------- 
 Apoio a Coletividades – Adiantamento---------------------------------------------------------- 
 Apoio Filarmónica Severense--------------------------------------------------------------------- 
 Apoio BUMP---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Auto de Medição n.º 6 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”------ 
 Auto de Medição n.º 1 de Trabalhos a Menos da Empreitada “Qualificação do Espaço 

Público – 1ª Fase”---------------------------------------------------------------------------------- 
 Auto de Revisão n.º 6 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”------- 
 Receção Provisória da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”---------- 
 Receção Definitiva Parcial da Empreitada “Requalificação e Ampliação da Fábrica de 

Massas Alimentares do Vouga para as Novas Funções como VougaPark – Parque 
Tecnológico e de Inovação do Vouga – E.M.”------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em dezassete de janeiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes 
valores:  operações orçamentais = € 2 196 717,11 (dois milhões, cento e noventa e seis mil, 
setecentos e dezassete euros e onze cêntimos) e operações não orçamentais = € 599 672,78 
(quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fundos Disponíveis: - Em dezoito de janeiro, os fundos disponíveis apresentava o valor em 
euros de 3 310 319,04 (três milhões, trezentos e dez mil, trezentos e dezanove euros e 
quatro cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------- 
Correspondência:----------------------------------------------------------------------------------------  
Informação Equipamentos Desportivos:  - O vice-presidente perguntou aos vereadores se 
tinham alguma questão a colocar sobre a informação disponibilizada, não tendo nenhum 
vereador colocado qualquer questão sobre a informação submetida. ---------------------------- 
Informação Equipamentos Escolares e Outros Cedidos:  - O vice-presidente perguntou aos 
vereadores se tinham alguma questão a colocar sobre a informação dos equipamentos 
escolares e outros. --------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Paulo Martins perguntou se a Escola de Cedrim (mais antiga) ainda era do 
município. O vice-presidente confirmou que ainda pertencia a esta entidade. ----------------- 
Continuando, mais perguntou o vereador se estava resolvida a situação da Escola de São 
Macário, tendo-lhe sido respondido que ainda não, embora a Junta de Freguesia já tivesse 
manifestado que poderia ficar o registo do município, estando a consultora jurídica com 
esse processo para verificar como será resolvido. -------------------------------------------------- 
A vereadora Elisabete Henriques pediu que fosse verificado se não tinha sido enviada uma 
comunicação da Junta de Freguesia de Cedrim e Paradela a comunicar a entrega de escolas 
cedidas (para atualização da informação daquele mapa). ----------------------------------------- 



Equipa de Intervenção Permanente – Plano de Atividades 2019:  - A Câmara Municipal 
tomou conhecimento dos valores pagos, desde o início da sua constituição, a título de 
comparticipação para funcionamento da Equipa de Intervenção Permanente, bem como, do 
Plano de Atividades para o ano de 2019, que a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sever do Vouga elaborou e enviou para conhecimento do executivo. -------- 
Intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Vice-presidente procedeu à abertura do período de inscrições para os vereadores 
intervirem, neste ponto da ordem de trabalhos, tendo participado os seguintes vereadores: - 
Paulo Martins, começou por agradecer as informações disponibilizadas, na sequência dos 
pedidos que tinha apresentado. ------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente, perguntou sobre a disponibilização das declarações de voto apresentadas na 
reunião extraordinária, se iriam estar junto à certidão que iria para os membros da 
Assembleia Municipal, tendo-lhe sido transmitido que a certidão apenas conteria o 
resultado da votação, por ter sido apenas aprovada a ata em minuta, e ainda não tinha sido 
elaborada essa ata e aprovada para se poder extrair certidão já com as declarações anexas 
ou no corpo da deliberação. --------------------------------------------------------------------------- 
Por último, perguntou o que tinha sido decidido na reunião realizada para se tratar de 
aspetos relacionados com animais errantes, para saber se havia novidades sobre essa 
matéria. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-presidente respondeu que teve uma reunião com o veterinário para tratar desse e de 
outros assuntos, relacionados com os animais errantes.  O protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal, a Clínica Veterinária e a Associação Mimos & Tratos está em fase de 
elaboração.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ricardo Silva, transmitiu que ainda não tinha sido entregue o relatório do Econcentro. ----- 
Seguidamente, perguntou se tinha corrido bem o Vouga Trail e já havia algum relatório 
elaborado com informação da execução desse evento, com a indicação dos custos 
associados. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-presidente respondeu que a prova Vouga Trail correu bem e, apesar das condições 
atmosféricas adversas, contou com a participação de cerca de seiscentos atletas, oriundos 
de várias zonas do país, com franca adesão de severenses.  Irá ser elaborado um relatório 
final da prova, de onde constarão os elementos solicitados.--------------------------------------- 
Pedro Lobo, disse que, embora não tendo estado na reunião do passado dia 9 de janeiro, 
teve acesso à documentação e não compreendia como puderam dizer, na comunicação 
enviada pelo Vouga Sport Clube, “que na Assembleia Municipal da passada sexta-feira, 
dia 7 de dezembro, um membro do PSD e na sua reunião de 12 de dezembro, um Vereador 
do PSD, se referiram”, quando apenas se tinha colocado uma questão sobre o Paddock e 
nada referiu sobre aquela instituição. Mais disse que era estranho, ter falado sobre aquela 
matéria no dia 12 de dezembro e a resposta do Vouga Sport Clube ser do dia seguinte, 
questionando como tiveram conhecimento. --------------------------------------------------------- 
O Vice-presidente respondeu que, efetivamente, o vereador Pedro Lobo se tinha referido à 
necessidade de alargamento do Paddock, bem como ao apoio às provas do Vouga Sport 
Clube, tendo esta agremiação enviado para a Câmara Municipal o ofício em apreço.--------- 
---------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------- 
Apoio ao Arrendamento – Período de Candidatura:  - O órgão executivo aprovou, por 
unanimidade, a abertura de um período de candidaturas, entre 01 de fevereiro de 2019 e 31 
de março de 2019, para apoio ao arrendamento urbano para fins habitacionais.--------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
Apoio a Coletividades – Adiantamento:  - O Vice-presidente apresentou a proposta e 
perguntou se os vereadores pretendiam colocar alguma questão. -------------------------------- 
O vereador Paulo Martins aproveitou para perguntar como foi formalizada a proposta. Isto 
é, se tinha sido feita na sequência de pedidos apresentados pelas associações. Também, 
para perguntar o motivo de não conter nesta proposta, as associações de Paradela e 
Talhadas, que também são desportivas, uma das quais, que não conseguiu inscrever uma 
equipa por falta de verba. ------------------------------------------------------------------------------ 
A vereadora Elisabete Henriques aproveitou o momento para perguntar se não havia a 
possibilidade de alargar a proposta de adiantamento de subsídios para as IPSS. -------------- 



O Vice-presidente respondeu que, como tem acontecido ao longo dos anos, várias 
associações solicitam adiantamento parcial do apoio a que se candidatam, para acudir a 
dificuldades de tesouraria.  Quanto às IPSS, que são apoiadas em valores mais elevados, a 
Câmara Municipal estará aberta a adotar igual procedimento.------------------------------------ 
Assim, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, proceder ao pagamento de um 
adiantamento no valor de metade do subsídio aprovado no ano passado para ser pago às 
associações desportivas e filarmónicas que se encontrem atualmente em atividade.---------- 
a) Culturais (Bandas Filarmónicas):------------------------------------------------------------------ 
- Banda União Musical Pessegueirense..............................................................€ 5 000,00 
- Filarmónica Severense......................................................................................€ 5 000,00 
b) Desportivos:------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga............................€ 4 750,00 
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas..............................................................€ 5 250,00 
- JAP – Juventude Académica Pessegueirense...................................................€ 4 500,00 
- Sever Fintas......................................................................................................€ 1 250,00 
- Vouga Sport Clube...........................................................................................€ 3 750,00 
Esta deliberação só se tornará eficaz se os atuais representantes das coletividades se 
comprometerem a manter as mesmas atividades e aumentar, caso seja possível, bem como 
assumirem o compromisso de entregar a candidatura ao subsídio anual deste ano, com 
submissão obrigatória até 30 de março próximo.--------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u), do n.º 1, do artigo 33º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
Apoio Filarmónica Severense:  - Analisado o pedido apresentado pela Filarmónica 
Severense e proposta apresentada pelo Vice-presidente da Câmara, o órgão executivo 
aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário àquela entidade, no 
valor de € 975,00 (novecentos e setenta e cinco euros), para apoiar a despesa tida com a 
aquisição de um carrilhão.------------------------------------------------------------------------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e, ainda, o n.º 3 do artigo 7º do Programa para a Concessão 
de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao 
Associativismo do Concelho.-------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
Apoio BUMP:  - A Câmara Municipal analisou o pedido apresentado pela Banda União 
Musical Pessegueirense e respetiva proposta do Vice-presidente da Câmara, e aprovou, por 
unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário àquela entidade, no valor de € 
535,00 (quinhentos e trinta e cinco euros), para apoiar a despesa tida com a aquisição de 
novos instrumentos.------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e, ainda, o n.º 3 do artigo 7º do Programa para a Concessão 
de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao 
Associativismo do Concelho.-------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
Auto de Medição n.º 6 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”:  - A 
Câmara Municipal analisou e aprovou, por maioria, o auto de medição n.º 6, de trabalho 
contratual, no valor de € 29 499,54 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e nove euros 
e cinquenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA, da empreitada ““QQuuaalliiffiiccaaççããoo  ddoo  EEssppaaççoo  
PPúúbblliiccoo  ––  11ªª  FFaassee””.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - 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 desta votação por não ter estado presente na medição destes trabalhos”.--- 
Auto de Medição n.º 1 de Trabalhos a Menos da Empreitada “Qualificação do Espaço 
Público – 1ª Fase”:  - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por maioria, o auto de 
medição n.º 1, de trabalhos a menos, no valor de € 22 898,47 (vinte e dois mil, oitocentos e 



noventa e oito euros e quarenta e sete cêntimos), acrescido do IVA, da empreitada 
““QQuuaalliiffiiccaaççããoo  ddoo  EEssppaaççoo  PPúúbblliiccoo  ––  11ªª  FFaassee””.-------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  Abstenções - 
Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.--------------------------------------------------------- 
Auto de Revisão n.º 6 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”:  - A 
Câmara Municipal analisou e aprovou, por maioria, a sexta revisão da empreitada 
““QQuuaalliiffiiccaaççããoo  ddoo  EEssppaaççoo  PPúúbblliiccoo  ––  11ªª  FFaassee””, cujos valores foram confirmados pelos 
serviços técnicos, no valor de € 1 496,68 (mil, quatrocentos e noventa e seis euros e 
sessenta e oito cêntimos).------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  Abstenções - 
Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.--------------------------------------------------------- 
Receção Provisória da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”:  - Foi 
recebida provisoriamente a obra indicada em epígrafe, conforme auto elaborado e assinado 
pelos respetivos responsáveis, nos termos do artigo 395º, do Código dos Contratos 
Públicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paulo Martins sugeriu o senhor Júlio Cruz fosse informado da conclusão da obra.------------ 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  Abstenções - 
Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.--------------------------------------------------------- 
Receção Definitiva Parcial da Empreitada “Requalificação e Ampliação da Fábrica de 
Massas Alimentares do Vouga para as Novas Funções como VougaPark – Parque 
Tecnológico e de Inovação do Vouga – E.M.”:  - Foi aprovada, por maioria, a receção 
definitiva parcial da empreitada “Requalificação e Ampliação da Fábrica de Massas 
Alimentares do Vouga para as Novas Funções como VougaPark – Parque Tecnológico e 
de Inovação do Vouga – E.M.”------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  Abstenções - 
Pedro Lobo e Ricardo Silva, Contra – Paulo Martins.---------------------------------------------- 
---- 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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