
 

------------------------------------------ACTA N.º 08/2015-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e dois de abril de dois mil e quinze.------------------------- 
---- No dia vinte e dois de abril de dois mil e quinze, 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 acta, 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, 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, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, Elisabete Henriques, António 
Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
- Reserva de Lugar de Estacionamento------------------------------------------------------------ 
- Aquisições Amigáveis de Terreno---------------------------------------------------------------- 
- Pedido de Alteração ao Loteamento------------------------------------------------------------- 
- Pedido de Informação Prévia---------------------------------------------------------------------- 
- Pedidos de Isenção de Taxas:--------------------------------------------------------------------- 

1) Rotary Club Sever do Vouga----------------------------------------------------------------- 
2) Maria Manuela Fernandes Loureiro--------------------------------------------------------- 

- Freguesia de Cedrim e Paradela – Devolução de Escolas------------------------------------- 
- Protocolo para Funcionamento do Posto de Turismo de Sever do Vouga------------------ 
- Proposta de Anulação de Faturas de RSU------------------------------------------------------- 
- Utilização do Campo Municipal------------------------------------------------------------------ 
- Permuta de Sepulturas----------------------------------------------------------------------------- 
- Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga - Cedência Gratuita de Transporte--------- 
- Severfintas – Campo de Férias-------------------------------------------------------------------- 
- Severfintas – Torneio Interfreguesias 2015----------------------------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 17 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações orçamentais = € 2 830 581,74 (dois milhões, oitocentos e trinta mil, quinhentos 
e oitenta e um euros e setenta e quatro cêntimos) e Operações não orçamentais = € 549 
588,86 (quinhentos e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito euros e oitenta e seis 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 590 006,17 (um 
milhão, quinhentos e noventa mil, seis euros e dezassete cêntimos).----------------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Certificação Legal de Contas:  - A Câmara tomou conhecimento do relatório e Certificação 
Legal de Contas emitidos pelo Revisor Oficial de Contas sobre as demonstrações 
financeiras do município referente ao ano de 2014.------------------------------------------------ 
Protocolo para o Estabelecimento do Projeto-piloto de Partilha e Integração de Serviços 
dos Municípios da Região de Aveiro:  - A Câmara tomou conhecimento do protocolo a 
celebrar entre os onze municípios da Região de Aveiro para o estabelecimento do projeto-
piloto de partilha e integração de serviços dos municípios da Região de Aveiro.-------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Reserva de Lugar de Estacionamento:  - Na sequência do pedido apresentado pela Chefe 
do Serviço de Finanças de Sever do Vouga, foi elaborada e analisada uma proposta para a 
criação de um lugar de estacionamento reservado para aquele serviço, uma vez que irá ser 



submetida a uma intervenção cirúrgica e ficará, temporariamente, com algumas limitações 
motoras.  Assim, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a colocação de um sinal de 
estacionamento reservado para o Serviço de Finanças de Sever do Vouga, em frente à Casa 
do Artesão, por um período de noventa dias.-------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 1 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 
de maio, na redação dada pela Lei n.º 72/2013, conjugado com as alíneas qq) e rr) do n.º 1 
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.--------------------------------------- 
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 respetivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação dos 
encargos que deles constam:--------------------------------------------------------------------------- 
aa)) “EE..MM..  555544--11  ––  SSaaííddaa  ddee  FFeellggaarreess  aaoo  LLiimmiittee  ddoo  CCoonncceellhhoo”:------------------------------------- 
Foi aprovada, por unanimidade, a aquisição a Martinho Castro Batista, maior, NIF 
102933251, residente na Rua do Azibal, da freguesia e concelho de Sever do Vouga, de 
664 metros quadrados do prédio inscrito sob o artigo matricial 12191, da União das 
Freguesias de Silva Escura e Dornelas, que teve origem no artigo matricial 12591 da 
Freguesia de Silva Escura, rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sever 
do Vouga, sob o n.º 5562, pelo valor de € 664,00 (seiscentos e sessenta e quatro euros), 
confrontando do norte com Eurico da Silva e Outros, do sul com estrada, do nascente com 
creche asilo de Silva Escura e outros e do poente com Joaquim Coutinho.--------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
bb)) “EE..MM..  555544--11  ––  SSaaííddaa  ddee  FFeellggaarreess  aaoo  LLiimmiittee  ddoo  CCoonncceellhhoo”:------------------------------------ 
Foi aprovada, por unanimidade, a aquisição a Acilda Rodrigues Mendes, maior, NIF 
103070222, residente na Póvoa de Cima, da freguesia e concelho de Sever do Vouga, de 
989 metros quadrados do prédio inscrito sob o artigo matricial 12191, da União das 
Freguesias de Silva Escura e Dornelas, que teve origem no artigo matricial 12591 da 
Freguesia de Silva Escura, rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sever 
do Vouga, sob o n.º 5562, pelo valor de € 791,20 (setecentos e noventa e um euros e vinte 
cêntimos), confrontando do norte com Eurico da Silva e Outros, do sul com estrada, do 
nascente com creche asilo de Silva Escura e outros e do poente com Joaquim Coutinho.---- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Pedido de Alteração ao Loteamento:  - Analisada a Informação n.º L 0067/AVP/15, datada 
de 10 de abril de 2015, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o pedido 
apresentado por Fernando Martins Henriques, para a alteração ao loteamento dos 
polígonos de implantação do lote n.º  e do uso, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 
do artigo 23º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação – Decreto-Lei n.º 
555/1999, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 
republicado no Diário da República 1ª Série, n.º 173.---------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Pedido de Informação Prévia:  - Analisada a Informação n.º IP 0065/AVP/15, datada de 17 
de março de 2015, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o pedido de informação 
prévia para obras de construção de uma habitação unifamiliar, apresentado por Pedro 
Miguel do Vale João Martins, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo do 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação – Decreto-Lei n.º 555/1999, de 16 de 
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, republicado no 
Diário da República 1ª Série, n.º 173.----------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Pedidos de Isenção de Taxas:-------------------------------------------------------------------------- 
1) Rotary Club Sever do Vouga:  - Através de carta apresentada na forma de requerimento 
de 1 de abril de 2015, o Rotary Club Sever do Vouga veio requerer a isenção da taxa 
relacionada com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 12 de 



julho de 2015, para a realização da festa de final do ano letivo 2014/2015 da Universidade 
Senior.  Analisado o pedido e a informação dos serviços administrativos, o órgão executivo 
aprovou, por unanimidade, a cedência gratuita do CAE.------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 20º do Regulamento Municipal de 
Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do Espectáculo de Sever do 
Vouga, conjugado com o n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras 
Receitas Municipais.------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte 
e António Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Maria Manuela Fernandes Loureiro:  - Foi analisado o pedido apresentado por Maria 
Manuela Fernandes Loureiro para a isenção da taxa relacionada com a utilização do Centro 
das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 1 de maio de 2015, para a realização de um 
desfile de moda com o objetivo de angariação de fundos a favor do Agrupamento de 
Escolas de Sever do Vouga.  O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a cedência 
gratuita do CAE.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 20º do Regulamento Municipal de 
Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do Espectáculo de Sever do  
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte 
e António Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Freguesia de Cedrim e Paradela – Devolução de Escolas:  - No seguimento do pedido 
efetuado pelo município à União de Freguesias de Cedrim e Paradela, relacionado com a 
devolução da Escola de Carrazedo, aquela entidade veio manifestar a sua concordância 
com o pretendido e, também, a sua intenção em devolver a Escola de Paçô, Escola Velha 
de Cedrim e Escola das Hortas em Paradela.  O órgão executivo aprovou, por 
unanimidade, a reversão dos mencionados edifícios.----------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Protocolo para Funcionamento do Posto de Turismo de Sever do Vouga:  - A Câmara 
Municipal aprovou, por unanimidade, o acordo que se pretende celebrar com a Turismo do 
Centro de Portugal, nos termos das disposições que constam da  minuta do protocolo que 
foi apresentada ao órgão executivo para ser analisada, onde se definem as novas condições 
para o funcionamento do Posto de Turismo de Sever do Vouga.  A Câmara Municipal 
aprovou esta proposta para evitar que o Posto de Turismo de Sever do Vouga  pudesse vir 
a ser encerrado.  Esta proposta enquadra-se como uma parceria a celebrar com uma 
entidade da administração central (autónoma), visando a prossecução de um projeto com 
elevado enfoque nas atividades municipais de desenvolvimento do concelho, levadas a 
efeito na área do turismo (alínea r) do n.º 1 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.--------------------------------------- 
Proposta de Anulação de Faturas de RSU:  - Foi presente uma proposta da vereadora do 
pelouro relacionada com a anulação das faturas em dívida de dois utentes de Resíduos 
Sólidos Urbanos residentes no lugar de Vilarinho, da freguesia de Couto de Esteves, 
tratando-se de um lugar sem contentor de lixo e com um acesso muito fraco para as 
habitações dos referidos utentes.  Analisada a proposta, e atendendo à avançada idade e 
escassos rendimentos daqueles utentes, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, 
proceder à anulação das faturas de RSU em dívida.------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Utilização do Campo Municipal:  - Para a realização de um jogo de futebol entre solteiros 
e casados, a Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense veio solicitar a 
utilização gratuita do Estádio Municipal localizado no lugar dos Padrões.  Analisado o 
pedido, a Câmara Municipal autorizou, por unanimidade, a utilização gratuita do Estádio 
Municipal para o fim pretendido.---------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Permuta de Sepulturas:  - De acordo com a proposta apresentada pela vereadora do 
Pelouro, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a permuta da sepultura que Maria 
de Nazaré Silva possui no cemitério velho de Sever do Vouga por uma sepultura a escolher 
no cemitério novo, mediante o pagamento de € 750,00, permitindo, assim, resolver o 
problema existente com a mobilidade entre campas.----------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga - Cedência Gratuita de Transporte:  - Na 
sequência do transporte realizado nos passados dias 8 e 9 de abril, dos alunos do 4º ano de 
todo o concelho à sede do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga, aquela entidade 
veio solicitar a isenção do pagamento da respetiva taxa de utilização do autocarro.  
Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, isentar o pagamento da 
respetiva taxa de utilização do autocarro municipal.----------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Severfintas – Campo de Férias:  - À semelhança de anos anteriores, foi analisada uma 
proposta de parceria entre a Escola de Futebol Sever Fintas e o município para a realização 
de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções letivas do verão.  O apoio 
solicitado ao município prende-se com a cedência dos espaços municipais para a realização 
de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação, transportes dos 
participantes em carrinha dentro do concelho e autocarro para atividades fora do concelho 
e o pagamento do seguro para os participantes.  Analisada a proposta, a Câmara Municipal 
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com o Sever Fintas Club para a 
realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima referido.---------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u), n.º 1, 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.--------------------------------------- 
Severfintas – Torneio Interfreguesias 2015:  - Foi apresentada uma proposta de parceria 
entre a Escola de Futebol Sever Fintas e o município para a realização de um torneio 
interfreguesias nos próximos dias 25 e 26 de julho de 2015.  Analisada a proposta, a 
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de 
Sever Fintas Club para a realização do Torneio Interfreguesias 2015 e apoiar o evento 
financeiramente até ao limite de € 900,00 (novecentos euros) para custear as despesas com 
os prémios e a arbitragem.------------------------------------------------------------------------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u), n.º 1, 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.--------------------------------------- 
---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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