
--------------------------------------------ATA N.º 07/2019-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e sete de março de dois mil e dezanove.-------------------- 

---- No dia vinte e sete de março 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:  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 quinze 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.------------------------------------------------------------------------- 

---- Foi registada a falta justificada de António Coutinho.----------------------------------------- 

---- A ata da reunião de 13 de março de 2019 foi aprovada, por unanimidade, pelos 

membros Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva e Elisabete 

Henriques.  O vereador Raul Duarte não participou na votação da ata, por ter chegado 

depois da sua votação.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

• Transporte Gratuito - Homenagem a Ex-combatentes----------------------------------------- 

• Lugares de Estacionamento para Portadores de Necessidades Especiais------------------- 

• Transferência de Competências para a CIRA – Educação------------------------------------ 

• Transferência de Competências para a CIRA – Saúde---------------------------------------- 

• Pedido de Isenção de Taxa – AASHC----------------------------------------------------------- 

• Aquisição Amigável de Terreno – “Naturvouga”---------------------------------------------- 

• Aquisição Amigável de Terreno – “Reparação de Pequenos Troços e Largos III”------- 

• Caducidade de Alvará de Obras------------------------------------------------------------------ 

• Orçamento Participativo - Carta de Princípios e Normas de Participação------------------ 

• Bolsas de Estudo 2018/2019 - Lista Definitiva------------------------------------------------ 

• Comemorações da Atribuição do Foral - Programa Cultural e Orçamento Previsional--- 

• Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos – Contratação-------------------- 

• Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos – Compromissos Plurianuais--- 

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

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

Em 21 de março, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  

operações orçamentais = € 2 576 688,26 (dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, 

seiscentos e oitenta e oito euros e vinte e seis cêntimos) e operações não orçamentais = € 

596 738,31 (quinhentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e oito euros e trinta e um 

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

Fundos Disponíveis: - Em 22 de março, os fundos disponíveis apresentavam o valor em 

euros de 1 785 910,51 (um milhão, setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e dez euros 

e cinquenta e um cêntimos).---------------------------------------------------------------------------- 

Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 

“Turismo para Todos - Montanhas Mágicas” - Contrato do Consórcio Externo:  - O órgão 

executivo tomou conhecimento do contrato de consórcio externo para a Estratégia de 

Eficiência Coletiva PROVERE “Turismo para Todos – Montanhas Mágicas”.---------------- 

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

Paulo Martins falou sobre a reportagem emitida pela SIC, no Jornal da Tarde, no passado 

dia 25 de março, onde o senhor presidente da Câmara Municipal era entrevistado, 

informando que o município ainda não tinha conseguido limpar aquilo que lhe competia, 

por lei, e dentro dos prazos que a lei obrigava.  Disse que a reportagem indicava, também, 

que 70% da área do concelho era floresta.  Alertou para que haja um pouco mais de 

sensibilidade na decisão de dar aquele tipo de entrevistas porque, naquele caso, e sendo o 

assunto os incêndios e a limpeza da floresta um assunto tão sensível, ir para a televisão 

dizer que a Câmara Municipal não executou a sua obrigação, independentemente das 



razões, era o mesmo que estar a avisar a todos os incendiários e pirómanos do país que o 

concelho estava vulnerável, tornando-se, assim, uma presa fácil para a atividade criminosa 

dos referidos sujeitos.  Recomendou alguma discrição naquilo que toca à comunicação da 

gestão da floresta e das faixas de gestão de combustível florestal, por parte dos gestores 

municipais, no qual também se incluía.  De seguida, falou sobre a Feira Nacional do 

Mirtilo, questionando o senhor Vice-presidente sobre os motivos que levaram a despachar 

e a ajustar diretamente a organização da feira à Agim e pediu que explicasse, se possível, o 

que é que tinha ficado de fora, este ano, uma vez que havia uma diferença de cerca de vinte 

mil euros entre o custo da organização em 2018 e o custo da organização em 2019.  

Aproveitou para pedir cópia do caderno de encargos dos anos de 2018 e 2019 da Feira 

Nacional do Mirtilo.  Perguntou se havia uma data garantida da abertura do café da 

Estação de Paradela, que continua encerrado, apesar dos muitos apelos trazidos à Câmara 

para que o mesmo reabra.  Finalmente, perguntou quando iriam ser finalizadas as obras de 

colocação do adutor na E.N. 16, uma vez que o tapete continua sem estar devidamente 

terminado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vice-presidente informou, quanto à limpeza das faixas de gestão de combustível, que a 

Câmara Municipal estava a fazer a gestão em duas vertentes - uma das faixas adjacentes às 

vias municipais iam sendo feitas à medida das necessidades;  outra foi das zonas 

industriais, que foi alvo de um concurso e que tinha sido feita a adjudicação, mas que, 

entretanto, a empresa que ganhou o concurso entrou em insolvência.  Mais disse ser um 

problema com o qual os outros municípios à volta lidavam, sendo do conhecimento 

público.  Mais informou que já estava no terreno outra empresa que, eventualmente, estará 

interessada em fazer aquele trabalho, mas a questão é que, não há empresas para fazer 

aquele trabalho que é da obrigação da Câmara Municipal, como é evidente.  Afirmou ser 

preocupação do município fazer a limpeza e a gestão das faixas de gestão de combustível, 

mas que o problema era arranjar quem o faça, sendo que, quer através dos jornais, quer 

através da nossa vivência diária e com outras autarquias que lidam com esse problema, não 

há empresas que concorram.  Sobre a Feira Nacional do Mirtilo, explicou que havia uma 

redução da despesa designadamente por causa da decisão de não ter a vinda da televisão.  

Sobre o caderno de encargos de 2018 e 2019, informou que essa informação ser-lhes-ia 

fornecida.  Quanto ao Ecocafé, o Vice-presidente informou que o mesmo iria abrir no 

próximo sábado.  Relativamente ao adutor na E.N. 16, informou estar pronto e disse que 

tinha chegado um pouco atrasado à reunião por ter estado no local com o senhor 

representante da AdRA, que o tinha esclarecido sobre o ponto de situação, depois de ele ter 

falado com a vereadora, sendo que, faltava apenas repor o piso, para o qual o empreiteiro 

tinha solicitado um prazo de quinze dias, que a AdRA achou razoável.------------------------- 

Ricardo Silva interveio para perguntar se a concessão do Ecocafé tinha sido através de um 

concurso público.---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vice-presidente respondeu que sim.--------------------------------------------------------------- 

Continuando a sua intervenção, Ricardo Silva perguntou como estava a situação da rotunda 

localizada em frente ao quartel dos Bombeiros, uma vez que tinha voltado a haver um 

acidente naquele local.  Mais disse ter tido conhecimento de que a GNR multava as 

pessoas que passam por cima.  Pediu que fosse conseguida uma solução para aquela 

rotunda.  Em relação aos transportes escolares, perguntou como é que estava a situação do 

pagamento, ou não, dos transportes escolares, na totalidade, aos alunos.----------------------- 

O Vice-presidente informou que, quanto à rotunda, tinha sido solicitado, ao técnico do 

município, para encontrar uma solução, embora seja complicado naquele local, passando a 

solução, talvez, pela sua repintura, uma vez que aquele local não pode levar um obstáculo 

que impeça a saída dos veículos dos bombeiros.  Sobre os transportes escolares, disse que 

iria dizer uma coisa que o vereador Ricardo Silva não gostava de ouvir, mas que já tinham 

seguido o rasto, que havia de ser fornecido aos vereadores, de acordo com o pedido 

apresentado e que, atualmente, estava numa repartição pública, em Lisboa.  Mais disse que 

iriam insistir para que respondam, considerando que, muito rapidamente, iriam ter essa 

resposta, porque se não entendiam que era importante fazer o pedido, não o teriam feito.  

Afirmou que, politicamente, já tinham a decisão, mas que não queriam tomar uma decisão 

que seja contrária à lei, o que já tinha sido dito há vários meses.  Finalmente, afirmou que a 



sua posição era a de pagar esses transportes sem estar a tomar uma decisão que seja 

contrária à lei ou que tenha de ser precedida por algum procedimento.-------------------------- 

Pedro Lobo interveio para perguntar como tinha corrido a BTL.  De seguida, relembrou 

que ainda não tinha recebido a resposta a nenhum dos pedidos que tinha formulado, 

juntamente com os seus colegas, há mais de trinta dias, por escrito, e, não tendo a lista das 

obras, nem o ponto de situação das mesmas, quando via obras no concelho, naturalmente, 

não fazia a mínima ideia do que se estava a passar, nomeadamente na Rua da Costa 

Redonda, na Senhorinha, onde a rua foi pavimentada, perguntando o que é que tinha sido 

acordado e que tipo de trabalhos é que se fizeram lá, nomeadamente a nível da 

pavimentação, uma vez que, alguns dias após a pavimentação estavam a nascer ervas no 

pavimento.  Para além disso, foi feito um muro na Rua da Costa Redonda e perguntou se 

tinha sido construído por parte da Câmara Municipal e, se sim, perguntou se não teria sido 

possível manter a largura da estrada, uma vez que o local onde foi feito o muro havia uma 

diminuição da largura da estrada.---------------------------------------------------------------------  

O Vice-presidente disse que, em relação ao muro, seria melhor ser o vereador Raul Duarte 

a responder quando chegasse, uma vez que ele está a acompanhar essa empreitada.  Sobre 

a BTL, disse considerar ter corrido bem, tendo em conta os anos anteriores, e que, assim 

como os restantes municípios, tinham estado em representação da CIRA.  Mais disse terem 

levado anúncios publicitários e divulgação do concelho, assim como produtos regionais 

para degustação, tendo sido muito apreciados.  Sobre a lista de obras, informou que, no 

período entre a última e a atual reunião, não tinha havido qualquer obra lançada.  Mais 

disse que as obras a que o vereador Pedro Lobo se referia, na Costa Redonda e na 

Senhorinha, faziam parte da empreitada dos pequenos troços.  Quanto ao pavimento 

deficiente, afirmou que a obra não seria recebida definitivamente sem serem feitas as 

devidas alterações dos defeitos.------------------------------------------------------------------------ 

O vereador Raul Duarte chegou às 15:50 e o Vice-presidente pediu que respondesse à 

questão colocada pelo vereador Pedro Lobo, relacionada com o muro construído na Rua da 

Costa Redonda.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Raul Duarte explicou que o muro estava incluído na empreitada dos pequenos troços.------- 

Pedro Lobo perguntou se o proprietário tinha cedido algum terreno e, se sim, se não tinham 

conseguido que cedesse mais um bocado para que ficasse no alinhamento do muro 

anterior, porque a via tinha ficado estrangulada.---------------------------------------------------- 

Raul Duarte disse que o proprietário tinha cedido o terreno e que, em cima era mais 

apertado do que em baixo, pelo que tinham cortado em cima, em direção ao que estava em 

baixo.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Transporte Gratuito – Homenagem a Ex-combatentes:  - À semelhança de anos anteriores, 

o órgão executivo aprovou, por unanimidade, o transporte gratuito de pessoas do concelho, 

no próximo dia 10 de junho de 2019, para uma homenagem a ex-combatentes a realizar-se 

em Lisboa.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva e 

Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------- 

……………………………………………………………………………………………….. 

Como já foi referido e incluído no final do período de antes da ordem do dia, o vereador 

Raul Duarte apenas chegou às 15:50 horas, tendo apenas participado a partir do ponto 

seguinte da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------- 

Lugares de Estacionamento para Portadores de Necessidades Especiais:  - Nos termos da 

proposta apresentada pelo Vice-presidente, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, a criação de um lugar de estacionamento para portadores de necessidades na 

Rua da Torre e a sinalização adequada no estacionamento para portadores de necessidades 

localizado na Rua da Corredoura.--------------------------------------------------------------------- 

O vereador Paulo Martins alertou para o facto de estar condicionada a licença de utilização 

da instituição de crédito localizada na Rua da Torre, por falta de um lugar de 

estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada, como impõe o Decreto-Lei n.º 

163/2006, de 8 de agosto.------------------------------------------------------------------------------- 



Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 

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

Transferência de Competências para a CIRA – Educação:  - Foi presente a deliberação 

tomada pelo Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 

(CIRA), na sua sessão ordinária realizada no passado dia 18 de março de 2019, sobre o 

processo de descentralização.  Após a explicação apresentada pelo Vice-presidente, 

passou-se à votação deste ponto, tendo a Câmara Municipal aprovado, por maioria, aceitar 

a proposta da CIRA, relativamente às novas competências previstas no Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro, respeitante à área da educação.  Mais foi deliberado, por 

maioria, submeter a proposta à Assembleia Municipal para aprovação.------------------------- 

Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e 

Raul Duarte;  Abstenção - Ricardo Silva.------------------------------------------------------------ 

Transferência de Competências para a CIRA – Saúde:  - Foi presente a deliberação tomada 

pelo Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 

(CIRA), na sua sessão ordinária realizada no passado dia 18 de março de 2019, sobre o 

processo de descentralização.  Após a explicação apresentada pelo Vice-presidente, 

passou-se à votação deste ponto, tendo a Câmara Municipal aprovado, por unanimidade, 

aceitar a proposta da CIRA, relativamente às novas competências previstas no Decreto-Lei 

n.º 23/2019, de 30 de janeiro, respeitante à área da saúde.  Mais foi deliberado, por 

unanimidade, submeter a proposta à Assembleia Municipal para aprovação.------------------ 

Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 

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

Pedido de Isenção de Taxa – AASHC:  - A Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, 

a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma licença especial de 

ruído, a favor da Associação de Apoio Social e Humanitário Cedrinense, para a realização 

da “Festa da Primavera”, realizada no passado dia 23 de março de 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 - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 

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

Aquisição Amigável de Terreno – “Naturvouga”:  - Foi presente e analisado o seguinte 

auto de aquisição amigável de terreno, para a empreitada “Naturvouga”, pela via do direito 

privado, cujas diligências foram efetuadas pela vereadora, assumindo a Câmara, por 

unanimidade, a satisfação dos encargos que dele constam, para:---------------------------------  

 A compra a Fernando Matias Correia, com o NIF 152678255 e Fernanda Catarino 

Pereira da Costa, com o NIF 110678834, de um prédio rústico descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 5701, e inscrito sob o artigo matricial 

número 5138, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, pelo valor de € 2 610,00 (dois 

mil, seiscentos e dez euros), área adquirida de 1305m2.--------------------------------------- 

Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 

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

Aquisição Amigável de Terreno – “Reparação de Pequenos Troços e Largos III”:  - Foi 

presente e analisado o seguinte auto de aquisição amigável de terreno, para a empreitada 

“Reparação de Pequenos Troços e Largos III”, pela via do direito privado, cujas diligências 

foram efetuadas pela vereadora, assumindo a Câmara, por maioria, a satisfação dos 

encargos que dele constam, para:----------------------------------------------------------------------  

 A cedência gratuita, feita por parte de António Augusto de Macedo Cruz, com o NIF 

106305948, de uma parcela do terreno localizado na Travessa da Sobreira, 

designadamente no local indicado na planta arquivada na pasta desta reunião, com uma 

área de 20m2.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ricardo Silva disse que, embora seja uma cedência gratuita, a mesma ficou bem cara à 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Raul Duarte disse que o terreno tinha sido cedido gratuitamente e que iria ser alargada a 

via e reposto o mesmo muro que havia no local.  

Paulo Martins disse que iria abster-se porque aquela empreitada não tinha vindo à reunião 

de Câmara e pediu, se possível, o dossier da empreitada, uma vez que gostava de saber a 

que é que se referia a mesma. ------------------------------------------------------------------------- 



Pedro Lobo disse não se lembrar de ter vindo nenhuma aquisição à reunião de Câmara para 

a realização do muro construído na Rua da Costa Redonda. -------------------------------------- 

O Vice-presidente informou ter sido uma cedência negociada para a obra. -------------------- 

Votação:  A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  Abstenções - 

Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.  Pedro Lobo apresentou a seguinte declaração 

de voto:  “Só para dizer que eu não tinha conhecimento, foi a primeira vez que este tipo de 

documento veio a reunião de Câmara, no âmbito da reparação de pequenos troços e 

largos, como não tenho conhecimento da obra, abstenho-me”.---------------------------------- 

Caducidade de Alvará de Obras:  - Foi presente a Informação n.º I 0203/AVP/19, exarada 

pelo Gabinete Técnico de Planeamento, Administração e Urbanismo, relacionada com a 

caducidade do alvará de obras.  Analisado o documento, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, declarar a caducidade do prazo para requerer o levantamento do alvará de 

obras, por parte de Luís Miguel da Silva Martins e Eliana Sofia Nogueira da Silva, ao 

abrigo do disposto no artigo 71º, n.º3, alínea d), do RJUE, conjugado ao disposto no n.º 5 

do referido artigo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 

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

Orçamento Participativo – Carta de Princípios e Normas de Participação:  - O órgão 

executivo aprovou, por maioria, a Carta de Princípios e Normas de Participação do 

Orçamento Participativo de Sever do Vouga.-------------------------------------------------------- 

Ricardo Silva perguntou se as pessoas de fora de Sever do Vouga continuavam a poder 

votar.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Vice-presidente informou que a comissão tinha entendido que era justo que, quem 

trabalhava em Sever do Vouga, podia votar e, eventualmente, apresentar propostas, pelo 

facto de passarem muitas horas no concelho e, nalguns casos, há vários anos.----------------- 

Paulo Martins disse que devia haver um número 4, no ponto 14 (Seleção) em que a Câmara 

Municipal se comprometia a divulgar o resultado das votações de todos os projetos e não 

só dos vencedores.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Lobo disse que, no seu entender, ainda antes de estarem a analisar a documentação 

em apreço, devia ter sido entregue um relatório a dizer se os projetos já foram feitos, e a 

informar do ponto de situação relativamente aos mesmos.---------------------------------------- 

Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e 

Raul Duarte;  Contra - Ricardo Silva, que apresentou a seguinte declaração de voto:  

Ricardo Silva, declaração de voto:  “Concordo plenamente com a execução do Orçamento 

Participativo, pois é uma forma de envolver a população nas decisões do nosso concelho.  

No entanto, não concordo com as normas deste Orçamento Participativo, por isso mesmo, 

voto contra.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bolsas de Estudo 2018/2019 – Lista Definitiva:  - Na sequência da publicação da lista 

provisória dos alunos beneficiários à bolsa de estudo, e uma vez que não foi recebida 

qualquer reclamação, foi aprovado, por unanimidade, passar a lista de bolsas de estudo de 

provisória para definitiva, conforme documento arquivado no processo desta reunião.------- 

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 - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 

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

Comemorações da Atribuição do Foral – Programa Cultural e Orçamento Previsional:  - O 

órgão executivo tomou conhecimento do programa cultural e respetivo orçamento para a 

realização das atividades alusivas às comemorações de atribuição do Foral a Sever do 

Vouga, que decorrerão nos dias 27 e 28 de abril de 2019.----------------------------------------- 

Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos – Contratação:  - Este assunto foi 

adiado para apreciação numa próxima reunião.----------------------------------------------------- 

Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos – Compromissos Plurianuais:  - 

Este assunto foi adiado para apreciação numa próxima reunião.--------------------------------- 

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

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 


