
--------------------------------------------ATA N.º 19/2017-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia onze de outubro de dois mil e dezassete.-------------------------- 

---- No dia onze de outubro dois mil e dezassete, 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;  Nuno Miguel Pereira Martins 

Ferreira, António Rodrigues Ferreira e Raul Alberto da Conceição Duarte, Vereadores.----- 

---- Foram registadas as faltas justificadas de Elisabete Henriques e Idalina Tavares.-------- 

---- 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 António 

Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira e Raul Duarte------------------- 

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

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

1) LandsdSever – Licença Manifestação Desportiva------------------------------------------ 

2) Fundação Mão Amiga – Utilização do CAE------------------------------------------------- 

• Alteração de Deliberação-------------------------------------------------------------------------- 

• Receção Definitiva--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Em 06 de outubro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

Operações orçamentais = € 2 229 809,47 (dois milhões, duzentos e vinte e nove mil, 

oitocentos e nove euros e quarenta e sete cêntimos) e Operações não orçamentais = € 

603 145,70 (seiscentos e três mil, cento e quarenta e cinco euros e setenta cêntimos).-------- 

Fundos Disponíveis:  - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 899 635,03 (oitocentos 

e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e cinco euros e três cêntimos).------------------------ 

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

O presidente da Câmara fez uma breve referência ao mandato, que disse considerar ter 

corrido bem, e àquilo que tinha sido a participação de todos, agradecendo o contributo 

valioso da oposição, pois tinham procedido bem, dizendo não quando era preciso dizer 

não, discordando quando era preciso discordar, e sempre com uma oposição construtiva, 

tendo sido um mandato bom nesse aspeto, com gente motivada para estar com Sever do 

Vouga.  Referiu que, todas as opiniões, ali apresentadas, tinham sido importantes para a 

decisão final e para aquilo que foram as deliberações e as posições tomadas ao longo dos 

últimos quatro anos.  Disse que continuaria a contar com eles como cidadãos e munícipes 

de Sever do Vouga para esse contributo.------------------------------------------------------------- 

António Ferreira quis agradecer à Câmara Municipal, e aos seus colegas, dizendo que tinha 

sido uma experiência positiva e que conseguiram trabalhar em conjunto em prol do 

benefício das pessoas.  Afirmou que, embora o vereador Nuno Ferreira tivesse sido quem 

mais interveio, sempre o subscreveram porque, realmente, encaixava-se naquilo que era a 

vontade de todos.  Disse restar desejar que o próximo mandato corra melhor ainda, se 

possível, e que façam o concelho crescer, que é aquilo que precisa, porque não é fácil.  

Referiu que o valor da taxa do IMI ainda ficou aquém daquilo que gostava, considerando 

que deve ser reduzida ainda mais, pois quando há impostos menores, por vezes ganha-se 

com isso, e as pessoas investem mais.  Agradeceu ao Diretor de Departamento a forma 

como trabalhou com eles, pois para qualquer coisa que era necessário, estava sempre 

disponível.  Disse, ainda, poderem contar consigo e que continuará a ter a sua posição 

como cidadão e dar a sua opinião.  Desejou boa sorte, bom trabalho e que tudo corresse 

bem.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da Câmara disse terem assumido esse compromisso da baixa do valor da taxa 

do IMI, quer com a oposição, quer agora, e que o limite mínimo será atingido numa 

reunião antes da próxima sessão da Assembleia Municipal.-------------------------------------- 



Nuno Ferreira interveio referindo que secundava as palavras do senhor presidente da 

Câmara e do senhor António Ferreira.  Sobre o que foi o mandato, disse ter sido, para ele, 

uma experiência, pois foi a primeira vez que esteve enquanto membro de um executivo.  

Portanto, referiu não ter termos de comparação com outros mandatos, mas daquilo que lhe 

era dado a perceber, considerava ter-se conseguido criar uma boa relação entre todos, com 

um ambiente de correção, de respeito, que considera ser muito importante e, acima de 

tudo, também de colaboração, pois mesmo quando não tiveram todos a mesma opinião, 

confrontados com diferentes situações, tentaram sempre encontrar o equilíbrio das 

posições.  Disse ser importante também, que quer os elementos da Câmara com funções 

executivas, quer os não executivos, tenham conseguido criar um bom grupo de trabalho.  

Afirmou que os vereadores do PSD tentaram, sempre, fazer uma oposição construtiva, pela 

positiva e crítica, assim como, considerava que a responsabilidade e o respeito com que o 

mandato decorreu, tinha sido muito bom.  Quis mostrar a sua disponibilidade, em outras 

funções, de colaborar naquilo que a Câmara de Sever do Vouga entender, e desejou os 

maiores sucessos para o próximo mandato.--------------------------------------------------------- 

O presidente da Câmara referiu que existiu o espírito de grupo e que o grupo trabalhou, 

discordou criticando, é óbvio, isso é assim, é para isso que cá estão todos, para discutir as 

coisas e para afirmar o seu ponto de vista e isso surgiu de forma bastante pacífica e diria, 

até, melhor, de forma bastante educada, num grupo sólido onde todos estavam com o 

objetivo de discutir Sever do Vouga e de analisar aquilo que é bom e menos bom para 

Sever do Vouga, daí dizer que realmente merecem perfeitamente o seu aplauso, pois 

estiveram muito bem.  Disse que o contributo da oposição tinha sido sempre no sentido de 

melhorar as coisas e que gostaram muito de trabalhar com eles, terminando ali, para já, e 

oxalá qualquer dia ainda venham a trabalhar juntos noutras áreas.  Desejou tudo de bom.--- 

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

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

1) LandsdSever – Licença Manifestação Desportiva:  - A Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença 

Manifestação Desportiva, para a realização do “Passeio São Martinho do LandMania 

Clube de Portual”, no próximo dia 11 de novembro de 2017, de acordo com o pedido 

apresentado pela LandsdSever - Associação para a Promoção do Património e respetiva 

informação dos serviços administrativos.------------------------------------------------------------ 

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, Nuno Ferreira, António Ferreira 

e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Fundação Mão Amiga – Utilização do CAE:  - De acordo com o pedido apresentado 

pela Fundação Mão Amiga, e respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara 

Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a 

utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, nos próximos dias 02, 03 e 04 de março 

de 2018, para a realização da “3ª Edição do Maneiras de Sever”.-------------------------------- 

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, António Ferreira 

e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alteração de Deliberação:  - Em reunião de Câmara de 06 de julho de 2017, foi aprovada a 

cedência gratuita de uma parcela de terreno para a empreitada “Retificação da E.M. 569 – 

Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de Esteves – Ribeiradio (Projeto 

Intermunicipal)”.  Uma vez que o terreno não foi cedido gratuitamente, e porque o auto de 

expropriação estava incompleto, torna-se necessário proceder à correção da deliberação.  

Assim, foi deliberado, por unanimidade, proceder à seguinte alteração daquela deliberação: 

AAqquuiissiiççããoo  AAmmiiggáávveell  ddee  TTeerrrreennoo:  - Foi presente e analisado o seguinte auto 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 dele constam:-----------------------------------------------------------------------   



a) ““RReettiiffiiccaaççããoo  ddaa  EE..MM..  556699  ––  LLiiggaaççããoo  ddaa  EE..NN..  332288  àà  BBaarrrraaggeemm  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess  ––  

RRiibbeeiirraaddiioo  ((PPrroojjeettoo  IInntteerrmmuunniicciippaall))””:------------------------------------------------------------ 

- de Vasco Araújo Borges, NIF 134989899, residente na Praça Rainha Santa 10, Lisboa, 

a venda de uma parcela de terreno com 615m2, do prédio rústico localizado no Vale 

Seco, da freguesia de Sever do Vouga, registado sob o artigo matricial 1020, rústico, 

confrontando do norte com António Ribeiro, do sul com Adelino Coutinho Soares, do 

nascente com estrada e do poente com António Ribeiro, pelo valor de € 1 537,50 (mil, 

quinhentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos, destinada a integrar o domínio 

público.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira 

e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Receção Definitiva:  - A Câmara tomou conhecimento de que foi recebida definitivamente 

a seguinte empreitada, devendo-se desencadear os demais procedimentos, nomeadamente, 

quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos:-----------------------------------  

 ““EEccooPPoolliiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr,,  HHuummaanniizzaarr  ––  PPaarrqquuee  ddee  EEnneerrggiiaa”.--------------- 

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

Não houve qualquer participação.--------------------------------------------------------------------- 

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

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 


