
 ------------------------------------------ACTA N.º 01/2016------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia treze de janeiro de dois mil e dezasseis.--------------------------- 

---- No dia treze de janeiro de dois mil e dezasseis, 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 acta.----------------------------------------------------------- 

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

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

Ferreira, Idalina Pereira Tavares, Maria Elisabete Martins Henriques, António Rodrigues 

Ferreira e Raul Alberto Conceição Duarte, Vereadores.------------------------------------------- 

---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e quinze 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, pelos membros António   

Coutinho, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António  Ferreira.-------------- 

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

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

 Autos de Revisão------------------------------------------------------------------------------------ 

 Aquisição Amigável de Terreno------------------------------------------------------------------- 

 Alteração Toponímia de Couto de Esteves------------------------------------------------------- 

 Pedidos de Redução/Isenção de Taxa:------------------------------------------------------------ 

1) Licenciamento Atividade Produtiva Local--------------------------------------------------- 

2) ADCR Senhorinhense – Taxas Administrativas Licenciamento-------------------------- 

3) APCDI – Placas UCC--------------------------------------------------------------------------- 

 Aquisição de Serviços – Parecer Prévio e Compromissos Plurianuais----------------------- 

 Auxílios Económicos para os Alunos Carenciados do 1º Ciclo no Âmbito da Ação 

Social Escolar – Ano Letivo 2015/2016---------------------------------------------------------- 

 Utilização Gratuita da Piscina Municipal – Aluno NEE--------------------------------------- 

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

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

Em 08 de janeiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações orçamentais = € 1 983 378,30 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, 

trezentos e setenta e oito euros e trinta cêntimos) e Operações não orçamentais = € 

679 125,39 (seiscentos e setenta e nove mil, cento e vinte e cinco euros e trinta e nove 

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

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 681 281,74 (um 

milhão, seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e um euros e setenta e quatro 

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

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

O vereador Nuno Ferreira falou sobre os indicadores publicados recentemente pelo INE, 

conforme consta no documento reencaminhado e que denominaram como “Retorno de 

informação personalizada dos municípios”.  Sobre esses dados estatísticos, referiu que, à 

semelhança da informação estatística de anos anteriores, regista-se um contínuo 

decréscimo do número de habitantes.  De acordo com esses dados, o concelho de Sever do 

Vouga, em 2014, tinha apenas 11 908 habitantes, e tendo em conta que a população com 

menos de 15 anos é de 1398, o número de eleitores estará no limiar dos 10 000, podendo 

determinar a redução para 5 vereadores na Câmara Municipal, se o número de eleitores 

descer abaixo daquele limiar. Referiu ainda que este não é o problema principal, mas sim a 

cada vez menos população do concelho, com todas as implicações que daí advêm.----------- 

Em continuação, e constatando que a população do concelho representa 3,3% do total da 

Região de Aveiro, o número de novas empresas constituídas no período em análise foi de 

apenas vinte e seis, representando 2,4% do total da região.  Outro aspeto a ter em conta 

prende-se com o valor das exportações que representa apenas 1,5% na região. Acrescentou 

que, tendo em conta estes valores, deveria haver um reforço do trabalho a desenvolver em 

áreas como a promoção do empreendedorismo, criação de novas empresas e apoio à 

internacionalização das empresas de Sever do Vouga.--------------------------------------------- 



O segundo assunto abordado pelo vereador Nuno Ferreira prendeu-se com a notícia 

publicada no Diário de Aveiro, da semana passada, relacionada com uma entrevista dada 

pelo presidente da Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------- 

O vereador começou por referir que, o grupo de vereadores do PSD sempre se pautou por 

uma posição construtiva e colaborativa, procurando não criar obstáculos ao funcionamento 

do executivo.  Mais referiu encontrar-se desagradado com as afirmações que apareceram 

naquela notícia, mais concretamente sobre o Orçamento, porque transmitia a inércia da 

oposição quanto à apresentação de sugestões ou propostas.  Fazendo recordar que os 

vereadores da oposição tinham tido convocados para uma reunião, de um dia para o outro, 

sem saberem qual o assunto dessa reunião.  No próprio dia, ficaram a saber qual o assunto 

dessa reunião, convocada para se falar sobre os documentos previsionais, sem terem acesso 

a qualquer informação, nem que fosse os mapas com informação de base para a elaboração 

daqueles documentos.  E, apesar de ter ficado combinado, o envio dessa documentação por 

email durante o fim de semana, para envio de propostas, uma vez que estaria ausente da 

reunião de Câmara onde o assunto iria ser votado, a mesma não foi remetida.----------------- 

Assim, defendeu que para fazer sugestões bem fundamentadas para o orçamento de 2016, é 

fundamental conhecer atempadamente a proposta do executivo, com os projetos 

específicos e valores de cada um, e não a transmissão verbal das principais intenções, sem 

a quantificação dos projetos. Reiterando a posição sempre construtiva com que a oposição 

tem pautado a sua atuação no atual mandato, mostrou o seu descontentamento pela forma 

como a oposição na Câmara Municipal foi retratada nessa entrevista.--------------------------- 

Na resposta, o presidente da Câmara disse, quanto aos dados publicados pelo INE, que não 

tinha a mesma interpretação.  A diminuição de população não é um problema só deste 

município, mas da generalidade dos concelhos do país.  É comum verificar-se que os 

casais deixaram de ter muitos filhos, por diversos motivos, passando a ter apenas um ou 

dois por casal.  Sabemos, também, que algumas medidas de apoio à natalidade não tiveram 

os resultados desejados, constatando-se o decréscimo de população nesses concelhos.------- 

Quanto às exportações, o valor percentual não reflete a quantidade ou valor dos bens 

exportados, constatando-se informação no sentido contrário, colocando Sever do Vouga ao 

nível dos concelhos da região de Aveiro com maior valor de exportações realizadas.  Mais 

referiu que, há muitas empresas do concelho a exportar (mais do que se poderia imaginar).- 

Sobre a notícia publicada no Diário de Aveiro, disse que fora realizada conforme 

transmitiu, mas que o sentido da resposta era precisamente o contrário do que estava a 

dizer o vereador Nuno Ferreira.  Em caso algum quereria dizer que os vereadores da 

oposição não pretenderam ajudar na elaboração dos documentos previsionais, 

acrescentando que, se assim fosse, não teria convocado essa reunião, o que mais ninguém 

faz ao nível do distrito de Aveiro, nem com todos os executivos das freguesias, como fez 

neste concelho.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à falta de documentação, disse que não se recordava o que tinha acontecido, 

mas deve ter havido alguma falha na remessa, terminando por dizer que manteria a vontade 

em convocar os vereadores da oposição para os auscultar sobre os projetos e propostas a 

integrar nos documentos previsionais.---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

aa))  ““EEssttrraaddaa  ddee  PPeennoouuççooss  àà  TTeeccaa””:--------------------------------------------------------------------- 

Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor de € 32 155,20 (trinta e dois mil, 

cento e cinquenta e cinco euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.----------------------  

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 

Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 

Autos de Revisão:  - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, a seguinte 

revisão de preço, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------  

aa))  ““EEssttrraaddaa  ddee  PPeennoouuççooss  àà  TTeeccaa””, conforme a quinta revisão, no valor de € 1 315,47 (mil, 

trezentos e quinze euros e quarenta e sete cêntimos).------------------------------------------  

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 

Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 



Aquisição Amigável de Terreno:  - Foi presente e analisado o seguinte auto 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 dele constam:----------------------------------------------------------------------------   

aa)) “BBeenneeffiicciiaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  LLaarraannjjaall,,  BBoouuççoo  VVeellhhoo,,  eemm  CCoouuttoo  ddee  BBaaiixxoo”:--------------------- 

- de Maria Fátima de Jesus Marques, NIF 126325529, residente na freguesia de Couto de 

Esteves, a venda de uma parcela de terreno com 35m2, pelo valor de € 270,00 (duzentos e 

setenta euros) do prédio localizado no lugar de Boucinhas, da freguesia de Couto de 

Esteves, omisso no registo predial.-------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 

Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 

Alteração Toponímia de Couto de Esteves:  - Na sequência da aprovação da toponímia da 

freguesia de Couto de Esteves, efetuada na reunião de Câmara de 11 de novembro de 2014, 

a Junta de Freguesia de Couto de Esteves veio comunicar as duas seguintes alterações:----- 

 Rua das Cavadinhas (Lourizela) – novo nome atribuído à parte norte da Rua das 

Sarraipas;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Travessa do Peso, deixa de existir e passa a ser o prolongamento da Rua do Cabeço.----- 

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, as duas alterações à toponímia da 

freguesia de Couto de Esteves.------------------------------------------------------------------------ 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea ss) do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 

Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 

Pedidos de Redução/Isenção de Taxa:---------------------------------------------------------------- 

1) Licenciamento Atividade Produtiva Local:  - Foi analisado o requerimento apresentado 

por Fernando Martins Henriques, a solicitar a isenção ou redução da taxa municipal 

referente ao licenciamento da atividade produtiva local.  Atendendo a que o pedido se 

encontra devidamente formulado e justificado, e uma vez que se enquadra na alínea b), do 

n.º 2 do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, foi aprovado, por 

unanimidade, autorizar a redução de 75% relativamente à taxa prevista no artigo 25º pelo 

registo da empresa.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 

Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 

2) ADCR Senhorinhense – Taxas Administrativas Licenciamento:  - Através de 

requerimento datado de 5 de janeiro de 2016, a Associação Desportiva, Cultural e 

Recreativa Senhorinhense veio requerer a isenção do pagamento das taxas administrativas 

relacionadas com o pedido de legalização da sua sede.  Analisado o pedido e a respetiva 

informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a 

isenção do pagamento das taxas administrativas relacionadas com o pedido de legalização 

da sede da ADCR Senhorinhense.--------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 7 do artigo 18º do Regulamento Municipal de 

Urbanização, Edificação, Cedências e Compensações.-------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 

Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 

3) APCDI – Placas UCC:  - Através de e-mail datado de 21 de dezembro de 2015, a 

APCDI – Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado requereu a isenção do pagamento 

da taxa relacionada com a colocação de placas de informação/sinalização da Unidade de 

Cuidados Continuados, localizada no lugar de Nogueira, na freguesia de Pessegueiro do 

Vouga.  Analisado o pedido e a respetiva informação dos serviços administrativos, a 

Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento das taxas 

administrativas relacionadas com a colocação das placas de sinalização da UCC, que 

funciona em Nogueira.---------------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2 do Regulamento e Tabela de 

Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 

Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 



Aquisição de Serviços – Parecer Prévio e Compromissos Plurianuais:  - Foi analisada uma 

proposta do presidente da Câmara relacionada com a contratação de consultoria estratégica 

e apoio técnico para a elaboração, submissão e acompanhamento de candidaturas, tendo o 

órgão executivo aprovado, por maioria, o seguinte:------------------------------------------------ 

 Emitir parecer prévio favorável, nos termos dos n.os 5 e 12 do artigo 75º da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, por força do artigo 12º-H da Lei de Enquadramento 

Orçamental (LEO);--------------------------------------------------------------------------------- 

 Solicitar autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos compromissos 

plurianuais (alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro).-------- 

O vereador Nuno Ferreira, sobre a proposta apresentada pelo presidente da Câmara 

perguntou qual o valor base do procedimento, qual o prazo e se a prestação de serviços era 

para todas as candidaturas que eram possíveis realizar.-------------------------------------------- 

Foi respondido ao vereador que se estava a solicitar a autorização à Câmara Municipal 

(parecer prévio) para se avançar com o procedimento.  No entanto, podia-se acrescentar 

que era pelo prazo de dois anos, para a realização de todas as candidaturas ao programa 

Portugal 2020 e realização de um procedimento até 75 000 euros, por ajuste direto.---------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte 

e António Ferreira;  Abstenções – Nuno Ferreira e Idalina Tavares.----------------------------- 

Auxílios Económicos para os Alunos Carenciados do 1º Ciclo no Âmbito da Ação Social 

Escolar – Ano Letivo 2015/2016:  - Na sequência da aprovação dos montantes a atribuir 

para a Caixa Escolar e o subsídio único, em reunião de 12 de agosto de 2015, a Câmara 

Municipal aprovou, por unanimidade, os subtotais dos subsídios (A e B) e Caixa Escolar 

nos valores de € 4 585,00 e € 7 392,00, respetivamente, perfazendo um montante de € 11 

977,00.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 

Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 

Utilização Gratuita da Piscina Municipal – Aluno NEE:  - Através de e-mail datado de 8 de 

janeiro de 2016, o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga veio solicitar a isenção do 

pagamento da entrada na piscina municipal do aluno Leandro Simão, com graves 

limitações motoras, às terças-feiras, das 11:55 às 12:40, uma vez que o aluno não pode 

frequentar o desporto escolar nem as aulas de educação física normais.  Analisado o pedido 

e atendendo à situação do aluno, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção 

do pagamento das entradas na piscina municipal de Leandro Simão no horário pretendido.- 

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2 do Regulamento e Tabela de 

Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 

Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 

---------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------- 

Estiveram presentes Emília Matilde Augusta dos Santos e Virgílio José Martins, dizendo 

que ambos são donos de pinhais localizados em Cedrim, os quais ficaram com os caminhos 

cortados aquando da construção da barragem da Ermida, e que nem a pé conseguem lá 

passar.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O vereador Raúl Duarte questionou exatamente onde ficavam localizados os pinhais, tendo 

sido informado de que o local começa por baixo da casa do senhor Costa, onde 

funcionaram os escritórios da EDP.  Conhecendo o local, o vereador Raúl Duarte disse 

conhecê-lo e estar dentro do assunto, uma vez que a EDP entregou a abertura de alguns 

caminhos à Câmara Municipal.  Mais disse que a EDP já tinha sido contactada no sentido 

de arranjar outra solução para a reposição do caminho, estando-se a aguardar uma resposta 

da sua parte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________


