
--------------------------------------------ATA N.º 15/2019-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia dez de julho de dois mil e dezanove. ------------------------------ 
---- No dia dez 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 26 de junho de 2019 foi aprovada, por unanimidade, pelos membros 
António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva e Elisabete 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----------------------------------------Ordem de Trabalhos------------------------------------------ 
 Atribuição de Incentivo à Natalidade------------------------------------------------------------ 
 Apoio ao Arrendamento Urbano – Aprovação de Candidatura------------------------------ 
 Auto de Medição n.º 18 da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”------------- 
 Auto de Revisão n.º 18 da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”-------------- 
 Auto de Medição n.º 1 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”------ 
 Auto de Revisão n.º 1 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”------- 
 Auto de Medição n.º 1 da Empreitada “Remodelação do Edifício Sede do Município de 

Sever do Vouga”------------------------------------------------------------------------------------ 
 Auto de Revisão n.º 1 da Empreitada “Remodelação do Edifício Sede do Município de 

Sever do Vouga”------------------------------------------------------------------------------------ 
 Carta Europeia de Turismo Sustentável---------------------------------------------------------- 
 Grande Rota de BTT e Pedestrianismo---------------------------------------------------------- 
 Pedidos de Isenção de Taxa:----------------------------------------------------------------------- 

1) Associação São Mateus – Licença Especial de Ruído-------------------------------------- 
2) Rotary Club de Sever do Vouga/Universidade Sénior – Utilização do CAE------------ 

 RSU – Isenção de Tarifas às Associações------------------------------------------------------- 
 Desporto – Apoio Individual---------------------------------------------------------------------- 
 Feira Anual do Arestal – Apoio------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 05 de julho de 2019, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
operações orçamentais = € 2 359 641,78 (dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, 
seiscentos e quarenta e um euros e setenta e oito cêntimos) e operações não orçamentais = € 
599 153.63 (quinhentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta e três euros e sessenta e três 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fundos Disponíveis: - Em 05 de julho de 2019, os fundos disponíveis apresentavam o valor 
em euros de € 2 460 785,08 (dois milhões, quatrocentos e sessenta mil, setecentos e oitenta 
e cinco euros e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ 
Correspondência: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação contida nos mapas, informações 
e outros documentos a seguir indicados: ------------------------------------------------------------- 

1. Conta Corrente de Fundos Disponíveis - junho 2019 
2. Conta Corrente de Fundos Disponíveis - julho 2019 
3. Bens e Serviços até 4 de julho 
4. Mapa de empreitadas – informação do Gabinete da Contratação Pública 
5. Empreitadas em execução 

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



A primeira intervenção foi do vereador Paulo Martins, tendo começado por parabenizar o 
executivo pela Feira do Mirtilo, porque pareceu correr muito bem, embora tenha sido menor 
que em anos anteriores, acabando por solicitar a entrega do relatório desse certame. A 
segunda questão, prendeu-se com o facto de ainda não ter sido apresentada a proposta de 
atribuição dos subsídios às coletividades, situação que já tinha acontecido mais cedo no ano 
passado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da câmara municipal respondeu que em breve seria entregue o relatório, o 
qual iria demonstrar o contrário do que foi dito. Isto é, que o certame deste ano foi superior 
ao dos anos anteriores em muitos aspetos. ----------------------------------------------------------- 
Relativamente ao processo de atribuição dos subsídios, disse que estava quase concluída a 
proposta para ser apresentada ao órgão executivo. ------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi dada a palavra ao vereador Ricardo Silva, o qual perguntou o motivo 
pelo qual ainda estava uma parte da logística da Feira do Mirtilo, umas semanas após a 
realização do evento. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O presidente da câmara municipal respondeu que não havia nenhum compromisso de 
retirarem de imediato. No entanto, andavam a insistir para que fosse retirado o mobiliário o 
mais rapidamente possível, estando prevista a vinda de uma equipa da empresa no dia 
seguinte, estando tudo dependente da logística da própria empresa. ----------------------------- 
---------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------- 
Atribuição de Incentivo à Natalidade:  - Na sequência do requerimento apresentado ao abrigo 
do regulamento, a Técnica Superior do serviço de Ação Social elaborou uma informação 
interna com mais uma candidatura apresentada.  Analisada a informação, a Câmara 
Municipal aprovou, por unanimidade, apoiar em € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), a 
candidata Sandra Ruth Ramirez.----------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Ricardo Silva, 
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 
Apoio ao Arrendamento Urbano – Aprovação de Candidatura:  - O presidente da câmara 
municipal começou por explicar a proposta que estava a ser apresentada e que se prendia 
com o pedido apresentado por Maria Otilia Tavares Junqueira, para apoio ao arrendamento. 
Como foi referido pelo vice-presidente, o pedido já tinha sido submetido antes, mas ficaram 
algumas dúvidas relacionadas com os bens que a requerente possuía em Arouca. Com a 
informação elaborada pela técnica dos serviços sociais, que fez uma vistoria à casa da 
requerente, é confirmado que a mesma não tem as condições mínimas de habitabilidade, 
pelo que terá direito ao apoio, por morar atualmente neste concelho e não possuir habitação 
própria e permanente. A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou manter a decisão 
de atribuição do apoio ao arrendamento, por reunir os requisitos previstos no respetivo 
regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Ricardo Silva, 
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 
Auto de Medição n.º 18 da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”:  - A Câmara 
Municipal analisou e aprovou, por maioria, o auto de medição n.º 18, de trabalho contratual, 
no valor de € 52 286,15 (cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e seis euros e quinze 
cêntimos), acrescido do IVA, da empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”.----------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  
Abstenções - Paulo Martins e Ricardo Silva,.-------------------------------------------------------- 
Auto de Revisão n.º 18 da Empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”:  - A Câmara 
Municipal analisou e aprovou, por maioria, a décima-oitava revisão da empreitada “Centro 
Escolar de Sever do Vouga”, cujos valores foram confirmados pelos serviços técnicos, no 
valor de € 1 500,72 (mil e quinhentos euros e setenta e dois cêntimos).------------------------- 
O vereador Paulo Martins solicitou a palavra, para dizer que o empreiteiro não está a fazer 
qualquer ação para recuperar o atraso constatado nesta empreitada. ----------------------------- 
O presidente da câmara municipal confirma o que disse e acrescentou que estava a ser 
analisada juridicamente a situação, tendo já contactado o gestor do programa de 
financiamento, onde foi transmitido não haver problema num ajustamento do cronograma, 
mas estava-se à espera da análise jurídica para se decidir ou não sobre a prorrogação do 
prazo da empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------ 



Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  
Abstenções - Paulo Martins e Ricardo Silva,.-------------------------------------------------------- 
Auto de Medição n.º 1 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”:  - A 
Câmara Municipal analisou e aprovou, por maioria, o auto de medição n.º 1, de trabalho 
contratual, no valor de € 11 553,78 (onze mil, quinhentos e cinquenta e três euros e setenta 
e oito cêntimos), acrescido do IVA, da empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª 
Fase”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  
Abstenções - Paulo Martins e Ricardo Silva,.-------------------------------------------------------- 
Auto de Revisão n.º 1 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”:  - A 
Câmara Municipal tomou conhecimento da primeira revisão da empreitada “Qualificação 
do Espaço Público – 2ª Fase”, sem qualquer valor dos trabalhos realizados sujeitos a 
revisão.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Auto de Medição n.º 1 da Empreitada “Remodelação do Edifício Sede do Município de 
Sever do Vouga”:  - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por maioria, o auto de medição 
n.º 1, de trabalho contratual, no valor de € 8 001,24 (oito mil, um euro e vinte e quatro 
cêntimos), acrescido do IVA, da empreitada “Remodelação do Edifício Sede do Município 
de Sever do Vouga”.------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  
Abstenções - Paulo Martins e Ricardo Silva,.-------------------------------------------------------- 
Auto de Revisão n.º 1 da Empreitada “Remodelação do Edifício Sede do Município de Sever 
do Vouga”:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento da primeira revisão da empreitada 
“Remodelação do Edifício Sede do Município de Sever do Vouga”, sem qualquer valor dos 
trabalhos realizados sujeitos a revisão.---------------------------------------------------------------- 
Carta Europeia de Turismo Sustentável:  - Visando a continuação e consolidação da 
estratégia territorial e marca turística “Montanhas Mágicas”, os municípios que integram 
aquela marca avançaram com a segunda candidatura à Carta Europeia de Turismo 
Sustentável, prevista para um período temporal de 2018 a 2022.  A candidatura foi 
apresentada ao Europarc e foi adjudicada à empresa Ponto Natura a sua realização, sendo 
que o valor correspondente a cada município associado da Adrimag é de € 3 368,29 (três 
mil, trezentos e sessenta e oito euros e vinte e nove cêntimos).  A Câmara Municipal aprovou, 
por unanimidade, proceder à transferência daquele valor.-----------------------------------------  
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Ricardo Silva, 
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 
Grande Rota de BTT e Pedestrianismo:  - De acordo com o acordado em reunião da direção 
da Adrimag, e tendo por base o cumprimento de uma das ações previstas no Plano de Ação 
da 1ª candidatura à Carta Europeia de Turismo Sustentável, a Adrimag e os seus sete 
municípios associados avançaram com a execução de um estudo prévio para a concretização 
de uma candidatura da Grande Rota das Montanhas Mágicas, na medida do Cycling & 
Walkingt, do Programa Valorizar – Linha de Apoio de Valorização Turística do Interior.  A 
candidatura foi aprovada pelo Turismo de Portugal e o valor correspondente a cada 
município associado da Adrimag é de € 1 950,43 (mil, novecentos e cinquenta euros e 
quarenta e três cêntimos).  A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, proceder à 
transferência daquele valor.---------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Ricardo Silva, 
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------- 
A partir deste ponto da ordem de trabalhos o órgão executivo passou a contar com a presença 
do vereador Pedro Lobo. ------------------------------------------------------------------------------- 
Pedidos de Isenção de Taxa:--------------------------------------------------------------------------- 
1) Associação São Mateus – Licença Especial de Ruído:  - Através de pedido apresentado 
no passado dia 02 de julho de 2019, a Associação São Mateus – Idealizar & Concretizar veio 
requerer a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma licença especial 
de ruído para a realização de um convívio com jogo de matrecos, no próximo dia 13 de julho 
de 2019, no lugar de Paçô de Sâo Mateus.  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) Rotary Club de Sever do Vouga/Universidade Sénior – Utilização do CAE:  - A Câmara 
Municipal ratificou, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a 
utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, por parte do Rotary Club de Sever do 
Vouga/Universidade Sénior, no passado dia 05 de julho de 2019, para a realização de uma 
festa de encerramento do ano letivo de 2018/2019.------------------------------------------------- 
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.------------------------------------------------------------ 
RSU – Isenção de Tarifas às Associações:  - Considerando-se que estão isentas as pessoas 
coletivas sem fins lucrativos, legalmente constituídas, pelas atividades que se destinem, 
diretamente, à realização dos seus fins estatutários (alínea c) do n.º 1 do art.º 26-A do 
Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho de Sever do Vouga, 
deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, confirmar a isenção do pagamento da tarifa 
de resíduos às associações: Centro Cultural e Desportivo de Paradela do Vouga e Centro de 
Recreio e Cultural de Rocas do Vouga. -------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo 
Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------ 
Desporto – Apoio Individual:  - Seguidamente, de acordo com o previsto na alínea u) do n.º 
1 do art.º 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou a Câmara 
Municipal, por unanimidade, apoiar com subsídio até € 1 000, para a participação de André 
Santos no Campeonato do Mundo na modalidade de corrida de obstáculos, com pagamento 
de 85% após confirmação da sua inscrição na prova e os restantes 15% após entrega de 
relatório com indicação das despesas suportadas e imagens da sua participação na prova. – 
O vereador Paulo Martins questionou sobre a legalidade da atribuição deste apoio. ---------- 
Na resposta, o presidente da câmara municipal disse tratar-se de uma situação idêntica a duas 
já apoiadas individualmente pela Câmara Municipal, sendo o apoio destinado à cobertura 
dos encargos que o atleta venha a suportar com a sua participação naquela prova (atividade 
de natureza desportiva). -------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo 
Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------ 
Feira Anual do Arestal – Apoio:  - Como decidido em anos anteriores, a Câmara Municipal 
aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de € 1 500,00 (mil e 
quinhentos euros), à Comissão Executiva do Concurso Pecuário da Feira Anual do Arestal, 
para a realização do 1º Concurso Pecuário Nacional da Raça Bovina Arouquesa da Feira do 
Arestal, a realizar-se no próximo dia 25 de julho de 2019, com pagamento de 85% após 
assinatura do protocolo e os restantes 15% após entrega de relatório com indicação das 
despesas suportadas e imagens da feira. ------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada de acordo com a competência dada à Câmara Municipal através 
da alínea o) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e artigo 
7º do regulamento denominado “Programa para a concessão de apoios ao desenvolvimento 
cultural, social, recreativo e desportivo ao associativismo do concelho”. ----------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo 
Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------Período Destinado ao Público------------------------------------- 
Não houve registo de participação do público. ------------------------------------------------------ 
---- 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.-------- 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 


