
----------------------------------------------ACTA N.º 227--------------------------------------------- 

----- Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e catorze, nesta vila de Sever do 

Vouga e Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal, 

ordinariamente, sob a presidência de Dr. Manuel da Silva Soares, que a convocou ao 

abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 30º do Anexo da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Actas ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1 Acta 226 de 29 novembro 2013 --------------------------------------------------------------- 

2. Correspondência ----------------------------------------------------------------------------------- 

3. Período de antes da Ordem do Dia------------------------------------------------------------ 

3.1 Assuntos de Interesse Local-------------------------------------------------------------------- 

4. Período da Ordem do Dia----------------------------------------------------------------------- 

4.1 Informação Escrita do Presidente da Câmara------------------------------------------------ 

4.2 Alteração ao Regulamento de Taxas – Versão Final---------------------------------------- 

4.3 1ª Revisão Orçamental------------------------------------------------------------------------- 

4.4 CPCJ – Relatório de Atividades 2013 e Plano de Ação 2014----------------------------- 

4.5 Compromissos Plurianuais – Autorização Prévia------------------------------------------- 

4.6 Parecer Final de Inspeção Ordinária---------------------------------------------------------- 

5. Período Destinado ao Público----------------------------------------------------------------- 

----- Passavam poucos minutas das dezassete horas quando o presidente da Assembleia 

Municipal declarou aberta a sessão.------------------------------------------------------------------- 

----- Não tendo sido possível estar presente na sessão de hoje, por motivo de ausência 

inferior a trinta dias, Rui Manuel Arede Lopes foi substituído, conforme o previsto no art.º 

78º da Lei das Autarquias Locais, por Renata Liliana da Costa Marques.----------------------- 

----- Seguidamente, o presidente deste órgão solicitou ao primeiro secretário para proceder 

à chamada e verificar se havia quórum.-------------------------------------------------------------- 

----- Depois de realizada a chamada, constatou-se a presença dos membros:------------------- 

- Albano de Amaral Macedo--------------------------------------------------------------------------- 

- Alexandre Fernandes Tavares------------------------------------------------------------------------ 

- Alexandre Paulo Tavares Machado----------------------------------------------------------------- 

- Ana Maria Tavares Mendes-------------------------------------------------------------------------- 

- Ana Patrícia da Silva Ferreira------------------------------------------------------------------------ 

- Ana Raquel Machado e Costa------------------------------------------------------------------------ 

- António Manuel Martins de Bastos----------------------------------------------------------------- 

- António da Silva Portela------------------------------------------------------------------------------ 

- Carla Andreia Coutinho Tavares--------------------------------------------------------------------- 

- Carla Manuela Borges Soares------------------------------------------------------------------------ 

- Cipriano de Arede Nogueira-------------------------------------------------------------------------- 

- Claudino da Fonseca Soares-------------------------------------------------------------------------- 

- Custódio Tavares Pereira de Lima------------------------------------------------------------------- 

- David da Silva Alves---------------------------------------------------------------------------------- 

- Diana Clara Bastos Rodrigues de Paiva------------------------------------------------------------ 

- José Bastos da Rocha---------------------------------------------------------------------------------- 

- José Carlos Ribeiro de Sousa------------------------------------------------------------------------- 

- José Luís da Silva e Almeida------------------------------------------------------------------------- 

- Júlio Martins Fernandes------------------------------------------------------------------------------- 

- Luís Filipe Tavares Silva Pedro---------------------------------------------------------------------- 

- Manuel da Silva Soares------------------------------------------------------------------------------- 

- Mariana Fernanda Martins de Bastos--------------------------------------------------------------- 

- Mário José Costa da Silva---------------------------------------------------------------------------- 

- Renata Liliana da Costa Marques-------------------------------------------------------------------- 

- Sandra Henriques da Silva---------------------------------------------------------------------------- 

- Sérgio Soares da Silva--------------------------------------------------------------------------------- 

- Toni Pedro Ribeiro Martins-------------------------------------------------------------------------- 



----- Faltou à sessão Mário Coutinho Martins.------------------------------------------------------- 

----- Da Câmara Municipal foram registadas as presenças de António José Martins 

Coutinho, Presidente da Câmara Municipal; José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, 

Vice-Presidente;  Maria Elisabete Martins Henriques, Raul Alberto da Conceição Duarte, 

Nuno Miguel Pereira Martins Ferreira, António Rodrigues Ferreira e Idalina Pereira 

Tavares, Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Seguidamente, passou-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos desta sessão.-------- 

-------------------------------------------Ordem de trabalhos----------------------------------------- 

1 Acta – Seguidamente foram apreciadas as seguintes actas, disponibilizadas em tempo 

aos membros para consulta e análise, pelo que se dispensa a sua leitura. ----------------------- 

1.1 Acta 226 de 29 novembro 2013:  - Esta acta foi aprovada por maioria com duas 

abstenções:  dos membros Claudino da Fonseca Soares  e José Luís da Silva e Almeida.---- 

2 Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 O presidente da assembleia municipal comunicou aos membros que no período 

compreendido entre a última e a presente sessão apenas recebeu alguns convites de 

diversas entidades.--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 Aproveitou para informar que participou numa sessão de esclarecimentos, 

organizada pela ANMP, sobre a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que veio alterar a Lei 

das Autarquias Locais e introduziu novas regras sobre o funcionamento dos órgãos 

municipais, designadamente ao nível das suas competências. ------------------------------------ 

--------------------------------3 – Período Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 

3.1 – Assuntos de Interesse Local--------------------------------------------------------------------- 

----- O presidente da Assembleia Municipal solicitou aos membros que pretendiam 

inscrever-se para intervir no período de antes da ordem do dia, que transmitissem essa 

intenção, com vista a realizar-se o registo e à chamada por ordem de inscrição.--------------- 

----- Após a anotação de todas as inscrições, passou-se ao período das intervenções.--------- 

A primeira intervenção coube a Carla Manuela Borges Soares que falou do estado 

degradado de algumas estradas da freguesia de Cedrim (Estrada de acesso ao Porto Carro; 

Rua Central de Cedrim; Rua do Cemitério; Estrada do Centro de Soutelo; Estrada de 

Lordelinho; Estrada de Stº Adrião), assim como da E.N. 16 no acesso a Albergaria-a-

Velha.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, foi dada a palavra a Sérgio Soares da Silva que propôs a criação de uma 

comissão de acompanhamento das obras, de forma a atenuar os impactos e a fazer cumprir 

o Estudo de Impacto Ambiental e, também, para trabalhar no sentido de colaborar na 

elaboração do futuro Plano de Ordenamento das Margens das Albufeiras.  Falou do 

desaparecimento da praia fluvial e do percurso pedestre número sete.--------------------------- 

Terminada aquela intervenção, foi a vez de Toni Pedro Ribeiro Martins fazer uso da 

palavra para alertar para a possibilidade de encerramento de serviços públicos (Repartição 

de Finanças e CTT), no seguimento do desenvolvimento da situação do Tribunal da 

Comarca de Sever do Vouga.  Falou, também, do resultado do grupo de trabalho criado 

para estudas a IEVA (Infra-estruturas de Elevado Valor Acrescentado) na área dos 

transportes e mobilidade e referiu que o mesmo não inclui a construção do IC35 entre Vale 

de Cambra e Sever do Vouga.  Pediu que fosse dado um ponto de situação sobre o assunto.  

Relativamente às competências delegadas nas Juntas de Freguesia (artigos 132º e 133º Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro), quis saber qual o ponto de situação, uma vez que se está a 

menos de trinta dias do prazo estabelecido para conclusão do processo.  Por último, alertou 

para o facto de existirem diversas infiltrações ao nível da cave do edifício Vougapark para 

que sejam tomadas as devidas medidas de intervenção.-------------------------------------------- 

Seguidamente foi dada a palavra a Albano de Amaral Macedo que manifestou a sua 

preocupação com o encerramento de serviços públicos, como vai acontecer com os dois 

juízos do tribunal de Sever do Vouga. --------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra a José Luís da Silva e Almeida que começou por dizer que os eleitos à 

Assembleia Municipal da bancada do Partido Socialista congratulam-se com a atribuição 

do Prémio Conto Infantil Ilustrado Correntes d’Escritas/ Porto Editora, à turma do 4º ano, 

1º CEB de Sever do Vouga, com o conto “O Guarda-chuva de Mariana” e aproveitou para 



enviar às crianças e professora premiadas o seu reconhecimento e congratulação.  Propôs 

que a Assembleia Municipal diligenciasse no sentido de serem homenageados, em sessão 

solene realizada em 12 ou 13 de dezembro de 2014, todos os presidentes de Câmara, 

Assembleia Municipal e Junta de Freguesia eleitos após o 25 de abril de 1974.--------------- 

Os membros Sérgio Soares da Silva, Toni Pedro Ribeiro Martins, Albano de Amaral 

Macedo e José Luís da Silva e Almeida entregaram à mesa cópia das suas intervenções que 

foram arquivadas juntamente com os demais documentos desta sessão e consideram-se 

aqui como integralmente reproduzidos. -------------------------------------------------------------- 

Para poder dar os devidos esclarecimentos, o Presidente da Câmara Municipal fez uso 

da palavra para dizer que está atento ao estado das estradas da freguesia de Cedrim e que 

algumas já têm uma intervenção programada, havendo muito que terminar em Santo 

Adrião, mas que o tempo não o tem permitido.  Relativamente à E.N. 16, está programada 

intervenção nalgumas partes, sendo que outras irão ser recuperadas através de acordo com 

uma empresa que é concessionária da A25 na parte de Pessegueiro até ao limite do 

concelho.  Quanto à barragem, algumas das situações referidas por Sérgio Soares da Silva 

foram elencadas numa reunião que houve recentemente.  Disse acreditar que a empresa 

venha a cumprir com as promessas que tinham celebrado com a Câmara Municipal, 

nomeadamente a reposição das praias fluviais e o percurso sete, que será para repor, mas 

de outra forma.  Sobre a questão do Tribunal, disse estar a trabalhar em conjunto com os 

municípios que estão a ser afetados por aquela medida, a ANMP e a Ordem dos 

Advogados para impedir que o diploma seja promulgado pelo Presidente da República, 

tendo sido adotadas várias medidas, incluindo uma providência cautelar para ser interposta.  

Sobre o estudo do IEVA, disse ser difícil poderem avançar com a construção do IC35, à 

exceção de alguns troços, estando a ser dada prioridade a um acesso de Arouca a Canelas.  

Disse ter pedido que o nosso troço fosse considerado uma obra prioritária, tendo a CIRA 

concordado também, para enquadramento no primeiro quadro de investimento.  Referiu já 

ter pedido uma audiência com o secretário de estado dos transportes.  Relativamente às 

infiltrações no Vougapark, disse que o empreiteiro está a proceder à reparação das 

infiltrações existentes, a executar no decurso do prazo de garantia que apenas se tornaram 

notórias com a utilização do imóvel.------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente, o Presidente da Assembleia Municipal pediu aos grupos municipais que 

fizessem chegar os nomes dos líderes das bancadas para poder dar sequência a algumas 

propostas, pois é necessário fazer uma conferência de líderes.  Sobre a proposta da criação 

de uma comissão de acompanhamento, sugeriu que aquela proposta fosse apreciada e 

votada.  A proposta para criar uma Comissão de Acompanhamento das Obras de 

Construção das Barragens de Ribeiradio-Ermida foi aprovada por unanimidade. Pediu aos 

líderes dos grupos municipais que lhe dissessem quem indicavam para aquela comissão e 

sugeriu que a comissão incluísse um membro de cada bancada.  Recolhidos os nomes 

sugeridos, foi aprovada, por unanimidade, a constituição da comissão, com um mandato de 

tempo indeterminado, mas com a obrigatoriedade da elaboração de um primeiro relatório, 

num prazo de quatro meses (até 30 junho), para apresentação na Assembleia Municipal, 

fazendo parte dela os membros Albano de Amaral Macedo, Alexandre Paulo Tavares 

Machado, Custódio Tavares Pereira de Lima, José Carlos Ribeiro de Sousa, Mário 

Coutinho Martins, Mário José Costa da Silva, Sérgio Soares da Silva e Toni Pedro Ribeiro 

Martins.  De igual modo, foi admitida a proposta de Voto de Louvor à professora e alunos 

da turma n.º 4 do 1º CEB da EB1 de Sever do Vouga.  Posto à votação, esta proposta foi 

aprovada por unanimidade.  Quanto à proposta de homenagem apresentada por José Luís 

da Silva e Almeida, sugeriu que a discussão desse assunto fosse deixada para a conferência 

de líderes para verem em concreto se é de apresentar ou não uma proposta, em que data e a 

quem.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Depois de concluídas as intervenções registadas e assuntos tratados no “Período de Antes 

da Ordem do Dia”, passou-se ao “Período da Ordem do Dia”.----------------------------------- 

------------------------------------------ 4 – Ordem do Dia ------------------------------------------- 

4.1 Informação Escrita do Presidente da Câmara:  - Seguidamente, foi prestada 

informação sobre o documento elaborado e disponibilizado aos membros da Assembleia 



Municipal. Depois de ter sido prestada a informação pelo presidente da câmara municipal 

foi perguntado pelo presidente da mesa à assembleia se pretendiam colocar questões ou se 

havia alguma dúvida sobre a informação. Posto isto, como não houve qualquer questão 

passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------- 

4.2 Alteração ao Regulamento de Taxas – Versão Final:  - Antes de ser analisado este 

ponto, foi dada uma oportunidade para quem quisesse intervir.  Albano de Amaral 

Macedo quis ser esclarecido quanto ao fator das trinta e cinco horas existente no quadro 

um do mapa auxiliar, uma vez que são as quarenta horas que estão em vigor atualmente.   

O Diretor de Departamento, Luís Figueiredo Martins, explicou que, o quadro refere-se 

aos cálculos que foram feitos para a fundamentação económico-financeira, elaborado em 

cumprimento de uma obrigação legal e na altura da sua elaboração, estavam em vigor as 

trinta e cinco horas. Mais referiu que a mudança para quarenta horas não provocava 

qualquer alteração nos valores das taxas, uma vez que as taxas propostas tinham um 

incentivo e a modificação para quarenta horas pouco alterava os dados e resultado do valor 

a cobrar que seria também de montante superior à proposta aprovada pela câmara 

municipal e sujeito a incentivos para limitar as taxas à proposta aprovada.--------------------- 

Passando-se para a apreciação do assunto em epígrafe, foi analisada a nota explicativa do 

projeto da segunda revisão do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, aprovada em reunião de Câmara de 28 de setembro de 2013.  Tendo já 

decorrido o período de audiência pública e não havendo sido recebida qualquer sugestão 

ou reclamação, foi submetida a proposta de alteração para ser analisada nesta sessão da 

Assembleia Municipal que, de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 25º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovou a segunda revisão do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.---------------------------------- 

Dezassete votos a favor – de Albano de Amaral Macedo, Alexandre Fernandes Tavares, 

Alexandre Paulo Tavares Machado, Ana Maria Tavares Mendes, Ana Patrícia da Silva 

Ferreira, Ana Raquel Machado e Costa, António Manuel Martins de Bastos, António da 

Silva Portela, Custódio Tavares Pereira de Lima, David da Silva Alves, José Carlos 

Ribeiro de Sousa, José Luís da Silva e Almeida, Júlio Martins Fernandes, Manuel da Silva 

Soares, Mariana Fernanda Martins de Bastos, Renata Liliana da Costa Marques e Sérgio 

Soares da Silva.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dez abstenções – de Carla Andreia Coutinho Tavares, Carla Manuela Borges Soares, 

Cipriano de Arede Nogueira, Claudino da Fonseca Soares, Diana Clara Bastos Rodrigues 

de Paiva, José Bastos da Rocha, Luís Filipe Tavares Silva Pedro, Mário José Costa da 

Silva, Sandra Henriques da Silva e Toni Pedro Ribeiro Martins.--------------------------------- 

4.3 1ª Revisão Orçamental:  - Depois de prestados alguns esclarecimentos sobre as 

principais modificações realizadas aos documentos previsionais deste ano económico, 

compreendidas no documento apresentado, atempadamente, aos membros deste órgão, 

integrando a 1ª Revisão Orçamental de 2014, que compreende a 1ª Revisão do Orçamento 

de Receita e de Despesa com um reforço de 1.000.000,00€ (um milhão de euros).  Este 

documento foi aprovado, por maioria, com vinte votos a favor e sete abstenções:------------- 

Vinte votos a favor – de Albano de Amaral Macedo, Alexandre Fernandes Tavares, 

Alexandre Paulo Tavares Machado, Ana Maria Tavares Mendes, Ana Patrícia da Silva 

Ferreira, Ana Raquel Machado e Costa, António Manuel Martins de Bastos, António da 

Silva Portela, Claudino da Fonseca Soares, Custódio Tavares Pereira de Lima, David da 

Silva Alves, José Carlos Ribeiro de Sousa, José Luís da Silva e Almeida, Júlio Martins 

Fernandes, Luís Filipe Tavares Silva Pedro,  Manuel da Silva Soares, Mariana Fernanda 

Martins de Bastos, Mário José Costa da Silva, Renata Liliana da Costa Marques e Sérgio 

Soares da Silva.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sete abstenções – de Carla Andreia Coutinho Tavares, Carla Manuela Borges Soares, 

Cipriano de Arede Nogueira, Diana Clara Bastos Rodrigues de Paiva, José Bastos da 

Rocha, Sandra Henriques da Silva e Toni Pedro Ribeiro Martins.------------------------------- 

4.4 CPCJ – Relatório de Atividades 2013 e Plano de Ação 2014:  - O órgão deliberativo 

tomou conhecimento do Relatório de Atividades 2013 e Plano de Ação para 2014 da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sever do Vouga.  O Senhor Albano de 



Amaral Macedo manifestou a sua preocupação na falta de meios disponíveis que a 

comissão solicitou à câmara e parece que ainda não estão satisfeitos, nomeadamente uma 

viatura, videoporteiro e placas de sinalização.  O Presidente da Câmara Municipal disse 

que, alguns iriam ser satisfeitos, à exceção da viatura, visto o município não possuir muitas 

viaturas e os serviços terem de as requisitar como também terão de fazer os técnicos da 

comissão.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.5 Compromissos Plurianuais – Autorização Prévia:  - Na sequência da proposta 

aprovada em reunião de Câmara do passado dia 12 de fevereiro, quanto a compromissos 

plurianuais e para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro, e de acordo o previsto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, depois de apreciados, foi aprovado, por unanimidade, 

conceder autorização  prévia genérica para a abertura e celebração dos contratos para 

aquisição dos seguintes serviços:---------------------------------------------------------------------- 

 Técnico de som CAE;------------------------------------------------------------------------------ 

 Subscrição de plataforma eletrónica (Vortal);-------------------------------------------------- 

 Foral de Sever;-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Galerias Ripícolas do Município de Sever do Vouga_4 (candidatura aprovada);--------- 

 Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu;----------------------- 

 Serviços de Assinatura Digital Qualificada;---------------------------------------------------- 

 Manutenção dos Espaços Verdes (rotundas, Vougapark, entrada da vila…);-------------- 

 Aquisição de Serviços de Picagem (aquisição/reparação);------------------------------------ 

 Dinamização do Vougapark;---------------------------------------------------------------------- 

 Controlo de Acessos Vougapark;----------------------------------------------------------------- 

 Ficavouga.------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.6 Parecer Final de Inspeção Ordinária:  - Foi dado conhecimento ao órgão deliberativo o 

conteúdo do parecer final relativo à inspeção ordinária ao município (relatório principal) 

emitido pela Inspeção-Geral das Finanças.  Foi deliberado, por unanimidade, acatar as 

instruções indicadas no documento por forma a que, no futuro, não aconteçam, alertando-

se os serviços para que deem cumprimento às recomendações de acordo com a proposta 

aprovada.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------3 - Período Destinado ao Público---------------------------------- 

Não houve qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta sessão, 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 mim, Luís 

Figueiredo Martins, funcionário designado para o efeito, que a redigi.-------------------------- 

 


