
--------------------------------------------ATA N.º 06/2016-------------------------------------------- ---- Reunião ordinária do dia vinte e três de março de dois mil e dezasseis.-------------------- 
---- No dia vinte e três de março 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 da funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, para redação da respetiva 
ata, e Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que 
prestou apoio no esclarecimento de alguns pontos.------------------------------------------------- 
---- 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 e António Rodrigues 
Ferreira, Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Foi registada a falta justificada de Raul Duarte.------------------------------------------------ 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte e cinco 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 Almeida e 
Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Elisabete Henriques.------------------------------------ 
-----------------------------------------Ordem de Trabalhos-----------------------------------------  RSU – Revisão Tarifária de 2016-----------------------------------------------------------------  Receção Definitiva----------------------------------------------------------------------------------  Aprovação de Plano de Sinalização no Centro de Talhadas-----------------------------------  Rua do Comércio – Estacionamento-------------------------------------------------------------- 
  Aquisições Amigáveis de Terreno-----------------------------------------------------------------   Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:----------------------------------------------------------- 

1) APCDI – Utilização Gratuita do CAE--------------------------------------------------------- 
2) Fundação de Edite Costa Matos Mão Amiga – Cedência Gratuita Transporte---------- 
3) Fundação de Edite Costa Matos Mão Amiga – Utilização Gratuita do CAE------------  Bolsas de Estudo – Lista Definitiva---------------------------------------------------------------  Aquisição de Serviços – Feira Nacional do Mirtilo 9ª Edição – Aluguer de Som e Luz e 
Outro Equipamento----------------------------------------------------------------------------------  Aquisição de Serviços – Feira Nacional do Mirtilo 9ª Edição –Aluguer de Equipamento 
Logístico---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 18 de março, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações orçamentais = € 2 046 851,55 (dois milhões, quarenta e seis mil, oitocentos e 
cinquenta e um euros e cinquenta e cinco cêntimos) e Operações não orçamentais = €  
553 446,26 (quinhentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e vinte 
e seis cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------- 
Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 594 010,93 (quinhentos 
e noventa e quatro mil, dez euros e noventa e três cêntimos).------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
António Ferreira perguntou se tinha sido a Câmara Municipal a pedir à GNR para fazer 
autuações na freguesia de Talhadas.  Colocou esta questão devido à grande quantidade de 
multas que têm vindo a ser aplicadas, principalmente na Rua de São Mamede.---------------- 
O presidente da Câmara Municipal informou que não tinha pedido à GNR para fazer 
autuações naquela freguesia, mas que tinha chamado a atenção daquela força de segurança 
para não autuar quem estacionasse na Rua de São Mamede enquanto as obras de reparação 
não estivessem terminadas, uma vez que aquela via permitia o estacionamento do lado 
esquerdo antes das obras e vai continuar a permiti-lo depois de terminarem.------------------- 
Nuno Ferreira perguntou se era possível, numa próxima reunião, informar sobre o ponto de 
situação dos apoios concedidos às Juntas de Freguesia desde a sua aprovação há cerca de 
dois anos.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais questionou o ponto de situação da horta comunitária.--------------------------------------- 



O presidente da Câmara Municipal informou que já havia regulamento para o 
funcionamento da horta comunitária, mas que ainda não se tinha avançado com o 
programa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------- 
RSU – Revisão Tarifária de 2016:  - Analisada a proposta de tarifário dos resíduos sólidos 
urbanos para 2016 e a Informação n.º 07-DAF/2016 relacionada com o parecer da ERSAR 
sobre a revisão tarifária de 2016, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o 
seguinte tarifário de resíduos sólidos urbanos a entrar em vigor a partir de 01 de abril 
próximo:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 26º do Regulamento Municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho de Sever do Vouga, conjugado com as disposições 
do art.º 21º da Lei n.º 73/2013, de e de setembro, bem como as previstas no Decreto-Lei n.º 
194/2009, de 20 de agosto, e recomendações da ERSAR.----------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques e António Ferreira.-------------------------------------------------------------- 
Receção Definitiva:  - Foi recebida definitivamente a empreitada ““EE..MM..  555544  ––  UUrrbbaanniizzaaççããoo  
eennttrree    EE..NN..  332288  ee  aa  SSeennhhoorriinnhhaa  ––  CCoorrrreeççõõeess  nnooss  tteerrmmooss  ddoo  aarrttiiggoo  222288ºº””, devendo-se 
desencadear os demais procedimentos, nomeadamente, quanto à extinção das cauções e 
restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques e António Ferreira.-------------------------------------------------------------- 
Aprovação de Plano de Sinalização no Centro de Talhadas:  - No âmbito das obras no 
centro da freguesia de Talhadas, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a 
alteração da sinalização vertical, de acordo com a Informação Técnica n.º 
29/OP/15/MAR/MMXVI dos Serviços Técnicos das Obras Públicas do Município de 
Sever do Vouga e respetiva planta.-------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, na redação 
dada pelos n.os 1 e 2 do artigo 5º da Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro.------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques e António Ferreira.-------------------------------------------------------------- 
Rua do Comércio – Estacionamento:  - Este assunto foi retirado da Ordem de Trabalhos.--- 
Aquisições Amigáveis de Terreno:  - Foram presentes e analisados os seguintes autos de 
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 
efetuadas pelo presidente da Câmara, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação 
dos encargos que deles constam:---------------------------------------------------------------------- 
aa)) “EEssttrraaddaa  ddoo  CCaammppoo,,  eemm  PPaarraaddeellaa”:---------------------------------------------------------------- 
- de Manuel Tavares Pinto, NIF 174039670, residente no lugar do Campo, da União de 
Freguesias de Cedrim e Paradela, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 74m2, 
omisso na matriz, da União de Freguesias de Cedrim e Paradela.-------------------------------- 
bb)) “AAllaarrggaammeennttoo  ddaa  EEssttrraaddaa  eemm  NNeessppeerreeiirraa  ((SSaannttoo  AAnnttóónniioo))”:----------------------------------- 
- de Silene Lourenço Coutinho, NIF 217898408, residente no lugar de Nespereira de Cima, 
da freguesia de Rocas do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 20m2, 
do prédio inscrito sob o artigo matricial 1760, da Freguesia de Rocas do Vouga, urbano, 
confrontando do norte com Armando Osvaldo Madeira Cardoso, do sul com Ermelinda 
Tavares de Almeida, do nascente com Ermelinda Tavares de Almeida e do poente com 
estrada.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cc)) “AAllaarrggaammeennttoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddaa  RRuuaa  ddaa  BBaannddeeiirraa”:------------------------------------------------- 
- de Maria da Conceição dos Santos, NIF 143050451, cabeça de casal da herança de 
António Pereira Ribeiro, residente no lugar de Sóligo, da freguesia de Pessegueiro do 
Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 11,70m2, do prédio inscrito sob 
o artigo matricial 178, da Freguesia de Pessegueiro do Vouga, rústico, confrontando do 

Fixa s/água (dia) Fixa c/água (dia) Var. c/ água (m3) TGR (dia)
1. Doméstico (residente) 0,0884 0,0831 0,0050
2. Doméstico (não residente) 0,0434 0,0381 0,0100
3. Doméstico (social e idoso) 0,0210 0,0204 0,0025
4. Não Doméstico 0,1150 0,0834 0,0100

Tarifário de RSU (dia e m3)

0,0016



norte com rego, do sul com caminho, do nascente com Manuel Francisco Catarino e do 
poente com Maria Tavares Mesquita.----------------------------------------------------------------- 
dd)) “AAllaarrggaammeennttoo  ddoo  IInntteerriioorr  ddee  SSoouutteelloo”:------------------------------------------------------------ 
- de Maria Aldina Alves Martins Nogueira, NIF 142888028, residente no lugar de Soutelo, 
da União de Freguesias de Cedrim e Paradela, a cedência gratuita de uma parcela de 
terreno com 27m2, omisso na matriz, da União de Freguesias de Cedrim e Paradela.--------- 
ee)) “AAllaarrggaammeennttoo  ddaa  RRuuaa  ee  AArrrraannjjoo  UUrrbbaannííssttiiccoo”:--------------------------------------------------- 
- de Custódio Tavares Pereira de Lima, NIF 147095891, residente na Rua Fundo de Vila, 
da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a venda do prédio com a área de 394m2, inscrito 
sob o artigo matricial 75, pelo valor de € 12 500,00 (doze mil e quinhentos euros), da 
Freguesia de Pessegueiro do Vouga, confrontando do norte com caminho público, do sul 
com Flávio Henriques Guerra, do nascente com Mário Tavares Coelho e do poente com 
estrada.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ff)) “RReeqquuaalliiffiiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  CCaabboo”:----------------------------------------------------------------- 
- de Ascensão Maria Pereira de Lima, NIF 188297979, cabeça de casal da herança de 
Fernando Pereira de Lima, residente no lugar da Lombinha, da freguesia de Pessegueiro do 
Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 12m2, do prédio inscrito sob o 
artigo matricial 1035, da Freguesia de Pessegueiro do Vouga, confrontando do norte com 
Alberto Pereira de Lima, do sul com proprietário, do nascente com Margarida Pereira de 
Lima e do poente com caminho público.------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques e António Ferreira.-------------------------------------------------------------- 
Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:--------------------------------------------------------------- 
1) APCDI – Utilização Gratuita do CAE:  - Através de e-mail datado de 29 de fevereiro de 
2016, a APCDI veio requerer a isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização 
do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 17 de junho de 2016, para a 
realização da festa de final do ano letivo.  Analisado o pedido, a Câmara Municipal 
aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização 
do CAE para o fim pretendido.------------------------------------------------------------------------ 
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, conjugada com o artigo 20º do 
Regulamento Municipal de Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e 
do Espectáculo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques e António Ferreira.-------------------------------------------------------------- 
2) Fundação de Edite Costa Matos Mão Amiga – Utilização Gratuita do CAE:  - Foi 
presente o pedido apresentado pela Fundação de Edite Costa Matos Mão Amiga para a 
cedência gratuita do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 16 de abril de 
2016, para a realização de uma apresentação pública dos trabalhos desenvolvidos no 
âmbito do projeto “Maneiras de Sever”.  Analisado o pedido, a Câmara Municipal 
aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização 
do CAE para o fim pretendido.------------------------------------------------------------------------ 
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, conjugada com o artigo 20º do 
Regulamento Municipal de Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e 
do Espectáculo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques e António Ferreira.-------------------------------------------------------------- 
3) Fundação de Edite Costa Matos Mão Amiga – Cedência Gratuita Transporte:  - Foi 
presente e analisado o pedido apresentado pela Fundação de Edite Costa Matos Mão 
Amiga para a cedência gratuita do autocarro municipal, no próximo dia 30 de março de 
2016, para o transporte das crianças e dos jovens que irão participar numa atividade da 
Páscoa, em Ílhavo.  Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a 
isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do autocarro municipal para o 
fim pretendido.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques e António Ferreira.-------------------------------------------------------------- 
Bolsas de Estudo – Lista Definitiva:  - Na sequência da publicação da lista provisória dos 
alunos beneficiários à bolsa de estudo, o Serviço de Ação Social e de Educação recebeu 
uma reclamação por escrito, a qual foi respondida, sem ter havido direito à alteração da 
lista.  Assim, foi aprovado, por unanimidade, passar a lista de bolsas de estudo de 
provisória para definitiva.------------------------------------------------------------------------------ 
De igual modo foram aprovados os apoios, na forma de bolsas, a pagar aos alunos 
beneficiados ao abrigo do previsto no regulamento e alínea hh) do n.º 1 do artigo 33ºdo 
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques e António Ferreira.-------------------------------------------------------------- 
Aquisição de Serviços – Feira Nacional do Mirtilo 9ª Edição – Aluguer de Som e Luz e 
Outro Equipamento:  - Nos termos da proposta apresentada, decidiu a Câmara Municipal, 
por unanimidade, emitir um parecer favorável, nos termos dos n.os 5 e 12 do, artigo 75º, da 
Lei n.º 83-C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à aquisição de serviços para a “Feira 
Nacional do Mirtilo 9ª Edição – Aluguer de Som e Luz e Outro Equipamento”.-------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques e António Ferreira.-------------------------------------------------------------- 
Aquisição de Serviços – Feira Nacional do Mirtilo 9ª Edição –Aluguer de Equipamento 
Logístico:  - Nos termos da proposta apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por 
unanimidade, emitir um parecer favorável, nos termos dos n.os 5 e 12 do, artigo 75º, da Lei 
n.º 83-C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à aquisição de serviços para a “Feira 
Nacional do Mirtilo 9ª Edição – Aluguer de Equipamento Logístico”.-------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, 
Elisabete Henriques e António Ferreira.-------------------------------------------------------------- 
---- 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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