
----------------------------------------------ACTA N.º 229--------------------------------------------- 

----- Aos vinte dias do mês de junho 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 I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------ 

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

1. Acta -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.1 Acta 228 de 29 abril 2014 ---------------------------------------------------------------------- 

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 2ª Revisão Orçamental ------------------------------------------------------------------------- 

4.3 Freguesias – Apoio para Transporte de Crianças ----------------------------------------- 

4.4 Apreciação do relatório da Comissão de Acompanhamento das Obras de Construção 

das Barragens de Ribeiradio-Ermida --------------------------------------------------------- 

4.5 Regimento – Alteração ------------------------------------------------------------------------- 

4.6 Compromissos Plurianuais - Autorização Prévia ------------------------------------------- 

4.7 Acordo Tripartido – d’Orfeu – Compromissos plurianuais – Ratificação --------------- 

5. Período Destinado ao Público----------------------------------------------------------------- 
----- Passavam dez minutos das dezassete horas quando o presidente da Assembleia 

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

----- 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 Coutinho Martins------------------------------------------------------------------------------ 

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

- Rui Manuel Arede Lopes----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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



----- A mesa da assembleia municipal justificou a falta dada por Sandra Henriques da Silva 

na última sessão, por ter sido apresentada a justificação por escrito. ---------------------------- 

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

Coutinho, Presidente da Câmara Municipal;  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 –  Foi apreciada e aprovada, por maioria, a Acta n.º 228, da sessão realizada no dia 

29 de abril de 2014, com as abstenções de Alexandre Paulo Tavares Machado, Diana Clara 

Bastos Rodrigues de Paiva e Sandra Henriques da Silva, disponibilizada em tempo aos 

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

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 convites de algumas 

entidades e um ofício da ANMP sobre a nova metodologia de distribuição da derrama 

associada aos centros electroprodutores.------------------------------------------------------------- 

--------------------------------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 ou 

intercaladas nos termos do regimento, para não intervirem seguidos dois membros do 

mesmo grupo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A primeira intervenção coube a Diana Clara Bastos Rodrigues de Paiva, que alertou 

para o facto de, ao longo da antiga E.N. 16, existirem alguns pontos de descanso e de 

piquenique que necessitam de limpeza e manutenção.  Mais alertou que, a ecopista, no 

troço entre Paradela e Cedrim, encontra-se invadida de silvas, o que não compadece com a 

função pretendida para a mesma.---------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, foi dada a palavra a Albano de Amaral Macedo, que falou sobre a crise, 

sendo o momento de grande tensão e atenção, dizendo que existe a necessidade em 

repensar toda a economia mundial e na reinvenção da governação de Portugal, a gestão 

pública e a gestão autárquica, colocando os munícipes no centro e como razão de ser da 

tomada de decisão.  Referiu que, as áreas prioritárias serão certamente as creches, jardins 

de infância, escolas, lares, habitações e a remodelação de infraestruturas de saneamento 

básico e de apoio ao desenvolvimento económico.  As autarquias locais devem centrar a 

sua atividade mais nas pessoas, investindo na sua valorização.  Mais disse que a autarquia 

não pode ser uma caixa isolada dos seus municípios, tendo de ser aberta e com ouvidos.---- 

A próxima intervenção coube a Carla Manuela Borges Soares, que quis transmitir 

algumas preocupações que lhe foram comunicadas pela população severense.  Questionou 

o órgão executivo se, porventura, considerava funcional a localização atual da Central de 

Camionagem para o público em geral.  Perguntou porque motivo não há passageiros a 

entrar e sair para além dos alunos das Escola Básica e Secundária.  Falou, também, do 

facto dos alunos terem de percorrer um trajeto à chuva até ao Centro de Camionagem, 

referindo que o horário de saída da escola é muito apertado em relação ao horário de saída 

dos autocarros.   Disse que seria mais seguro os autocarros pararem junto da escola com o 

horário pré-estabelecido como já foi anteriormente.------------------------------------------------ 

Mais disse que, a sinalização da passadeira junto do Jardim Infantil de Sever do Vouga 

passa despercebida.  Por fim, questionou a razão de ainda serem cobrados os transportes 

escolares aos alunos do 10º ao 12º ano de escolaridade se a mesma passou a ser 

obrigatória.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra a Mário José Costa da Silva que começou por felicitar a Câmara 

Municipal e o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga pelas comemorações dos 500 

ano do Foral de Sever do Vouga, mas referiu que podia ter sido feito mais e melhor, 



podendo a empresa contratada, Viv’Arte, ter ido mais longe atendendo ao elevado cachet 

recebido.  Disse não ter compreendido porque não foi realizada a “ceia” entre as 

comemorações, já que existe uma confraria gastronómica no concelho.  Sobre a construção 

de um parque de campismo no concelho, assunto já falado em sessões anteriores, 

perguntou se já existe algum desenvolvimento.  Continuando a sua intervenção, falou 

sobre o herbicida que tem sido utilizado na remoção de ervas daninhas nas bermas das 

estradas e outros sítios, alertando para o impacto negativo que a mesma tem sobre as 

plantas e a nível de aspeto.  Perguntou ao presidente da Câmara quais as medidas previstas, 

ou já tomadas, para proteger os agricultores que veem as suas produções arrasadas pelos 

javalis.  Seguidamente, quis deixar um voto de louvor à jovem Liliana Bastos por ter-se 

sagrado vice-campeã nacional de corrida em montanha.  Falou sobre a importância de 

aumentar a oferta desportiva no concelho.  Quis saber se existe algum estudo sobre a 

segurança da ponte de Pessegueiro do Vouga, atendendo ao elevado volume de pessoas 

que a utilizam.  Finalmente, comunicou que, em reunião de líderes dos grupos políticos da 

Assembleia Municipal, realizada a 29 de abril, foram tomadas as seguintes deliberações:--- 

1 - Apreciar o regulamento de atribuição de medalhas e condecorações municipais, 

anteriormente aprovado, e fazer as alterações que a Assembleia Municipal julgue 

conveniente;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Solicitar à Câmara Municipal uma listagem de todas as individualidades e entidades 

galardoadas até ao momento, assim como os motivos e tipos de condecorações ou 

homenagens;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - Criar um Livro de Honra onde devem ser exarados os atos de louvor, homenagem ou 

condecoração, assim como as entidades ou individualidades galardoadas;--------------------- 

4 - Criar uma comissão na Assembleia Municipal para serem preparados os novos eventos 

de atribuição de medalhas ou condecorações;------------------------------------------------------- 

5 - Criar outros graus de tipos de medalhas, como de bronze, e até criar outras classes onde 

poderiam ser enaltecidas não só algumas atividades culturais, desportivas e turísticas, bem 

como o empreendedorismo, iniciativas locais, e entidades ou individualidades que, a nível 

nacional ou internacional, se tenham destacado por relevantes serviços prestados ao 

concelho de Sever do Vouga.-------------------------------------------------------------------------- 

A próxima intervenção coube a José Bastos da Rocha que falou sobre duas chaminés de 

tijolo, altaneiras, simétricas com o edifício VougaPark, em Paradela, que já pertenceram a 

duas fábricas de serração, propondo que fossem objeto de estudo e tratamento para serem 

consideradas monumentos de utilidade pública.---------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia Municipal disse que a proposta será considerada uma 

recomendação à Câmara Municipal no sentido de estudar o assunto para depois ser 

elaborada uma proposta para ser deliberada superiormente.--------------------------------------- 

A última intervenção coube a Toni Pedro Ribeiro Martins que começou por dizer que, na 

eleição para o Parlamento Europeu, no passado dia 25 de maio, foi registada uma 

preocupante taxa de abstenção atingindo 56% no concelho de Sever do Vouga.--------------- 

Falou sobre o horário de funcionamento nas instalações do edifício do Vougapark, que 

encerra às 17:30, incompatível com empresas que necessitam de horários flexíveis, tendo 

questionado quais as medidas a aplicar que visem a minimização do problema.--------------- 

Tendo sido deixado um alerta na sessão de 28 de fevereiro de 2014, relacionado com as 

infiltrações na cave do edifício Vougapark, perguntou qual o ponto de situação e que  

medidas foram, entretanto, tomadas.------------------------------------------------------------------ 

Sobre o saneamento público no concelho, quis saber o ponto de situação a nível geral.------ 

Relativamente à ETAR a ser construída em Pessegueiro do Vouga, perguntou se a Câmara 

Municipal tem garantidas as condições para que a mesma seja dimensionada para a 

população e número de fogos no futuro.  De igual modo, questionou o ponto de situação da 

ETAR de Vilarinho.------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Presidente da Câmara Municipal para poder responder às questões 

colocadas.  Começando pela ecopista, disse ser um problema ainda por resolver, uma vez 

que há falta de pessoal para proceder à intervenção ao nível das proteções.  Sobre a 

limpeza, disse que a mesma está a ser feita na zona de Cedrim e Paradela.--------------------- 



Relativamente à Central de Camionagem, referiu que tem-se tentado que a mesma seja, 

pelo menos, um ponto de embarque e desembarque e os alunos da escola são os melhores 

utilizadores e que se a central ficasse mais longe da escola, seria mais difícil para os 

alunos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disse ter tomado nota da questão da passadeira.  Quanto ao transporte gratuito para os 

alunos do 10º ao 12º ano, é a lei que define que esses alunos não têm direito à isenção do 

pagamento do transporte e que a Câmara tem lutado, há vários anos, junto das direções 

regionais de educação, para alterar essa realidade.-------------------------------------------------- 

Dirigindo-se ao senhor Albano Macedo, o Presidente da Câmara disse ter tomado nota da 

sua intervenção e que a Câmara Municipal pretende ter uma ação mais social e pelas 

pessoas, sendo essas as áreas no programa que está a ser preparado para o próximo quadro 

comunitário.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referindo-se à intervenção de Mário Silva, disse ter aceite a crítica em relação à 

comemoração dos 500 anos da entrega da carta do Foral, mas que cada um vai até onde 

pode e o que foi apresentado pela Viv’Arte esteve dentro daquilo que tinha sido negociado, 

depois de terem sido consultadas várias empresas que apresentaram valores elevados.------- 

Passando para o assunto sobre a criação de um parque de campismo, o Presidente da 

Câmara disse que essa é uma das propostas incluídas no plano de ação da Câmara 

Municipal, embora considere que o investimento devia ser prioritariamente privado.-------- 

Sobre a Ponte de Pessegueiro, informou que foram feitos testes de segurança há pouco 

tempo pela Estradas de Portugal.---------------------------------------------------------------------- 

Relativamente aos processos de classificação de utilidade pública, disse que os mesmos 

são muito demorados e muito restritos, mas que o procedimento irá avançar.------------------ 

Referindo-se à intervenção de Toni Martins, informou que está aberto um procedimento 

para resolver a questão das entradas e saídas no VougaPark, estando em fase final de 

adjudicação.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre as infiltrações no VougaPark, disse que algumas já estão resolvidas e as restantes 

ainda estão a ser tratadas.------------------------------------------------------------------------------- 

Passando para a questão do saneamento, informou que o processo está a avançar nalgumas 

frentes e que há a perspetiva da construção de uma grande ETAR na zona onde se encontra 

hoje a ETAR de Sóligo que, em princípio, irá servir quase todo o município, pelo menos 

todas as zonas que hoje são abrangidas pelo saneamento exceto a zona de Talhadas que irá 

para a nova ETAR do Vilarinho, ou outro local ainda a definir.---------------------------------- 

Antes de passar para o Período da Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia Municipal 
quis fazer uso da palavra para dizer que o município gasta cerca de 600 a 700 mil euros por 

ano em transportes escolares.-------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a Central de Camionagem, informou que a sua localização foi escolhida pelo 

governo e onde o PU o permitia na altura.----------------------------------------------------------- 

Quanto à construção de um parque de campismo, disse já ter sido grande defensor dessa 

ideia mas, hoje, tem dúvidas face à quantidade de casas de turismo existentes e que deve 

ser sempre um privado a fazer esse investimento.-------------------------------------------------- 

Por último, falou sobre os javalis, dizendo que é uma preocupação antiga e que, nos termos 

da lei, são as associações de caça que devem responder pelos danos provocados por 

aqueles animais, visto ter-lhes sido transferida essa atribuição.----------------------------------- 

Os membros que intervieram entregaram à mesa as cópias das suas intervenções que dela 

fazem parte integrante e vão ser arquivadas juntamente com os documentos desta sessão. -- 

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:  - O presidente da Assembleia Municipal 

perguntou aos membros presentes se pretendiam colocar questões sobre o documento 

disponibilizado pelo presidente da Câmara Municipal.  Diana Clara Bastos Rodrigues de 
Paiva disse ter prestado alguma atenção às funções e tarefas do gabinete técnico florestal, 

entendendo que o mesmo não pode ter apenas funções demasiado administrativas e 

fechadas em gabinete para a recolha de elementos relativos a incêndios florestais.  Sugeriu 



que fosse dada maior visibilidade aos munícipes com a criação de maiores ações de 

sensibilização para a problemática dos incêndios florestais e sempre em colaboração dos 

Bombeiros Voluntários.  Sugeriu, também, a criação de uma verdadeira equipa de 

formação quanto à defesa da floresta com o gabinete técnico florestal, a Comissão 

Municipal e os Bombeiros Voluntários, incluindo a realização de ações de formação nas 

várias freguesias do concelho.------------------------------------------------------------------------- 

Depois de acolhidas estas sugestões, passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos.--- 

4.2 Segunda 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 2ª Revisão Orçamental de 2014, que compreende a 2ª Revisão do Orçamento 

de Receita e de Despesa com um reforço de 250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil euros), 

foi aquele documento aprovado por unanimidade, com os votos a favor de todos os 

membros presentes e que constam da lista de chamada.------------------------------------------- 

4.3 Freguesias – Apoio para Transporte de Crianças:  - Foi aprovada, por unanimidade, a 

proposta apresentada pela Câmara Municipal, aprovada em reunião de 11 de junho de 

2014, relacionada com a comparticipação dos encargos relacionados com o transporte de 

crianças e considerando o exposto na informação n.º 12 – DAF/2014 emitida pelo Diretor 

de Departamento Administrativo e Financeiro, para apoiar em 50% os encargos suportados 

pelas freguesias que fizeram o transporte de crianças e relativamente a despesas com data 

anterior à aprovação do regulamento de atribuição de apoios às freguesias.-------------------- 

4.4 Apreciação do Relatório da Comissão de Acompanhamento das Obras de Construção 

das Barragens de Ribeiradio-Ermida:  - Seguidamente, foi dada a palavra ao membro 

Sérgio Soares da Silva para fazer uma breve descrição dos trabalhos realizados pela 

comissão. Sobre os mesmos referiu que a comissão reuniu duas vezes, uma delas com o 

promotor nos estaleiros da EDP.  Na primeira reunião foi definida uma linha orientadora 

para a primeira fase de trabalho.  O relatório apresenta um contexto histórico, social e 

sociocultural e dispõe os principais impactos no concelho de Sever do Vouga e que são 

especialmente nas freguesias diretamente afetadas e que estão na zona ribeirinha dos rios e 

afluentes, havendo caminhos danificados devido à construção da barragem, acessos 

danificados e travessias pedonais que desaparecerão.  Disse terem considerado 

interessante, e porque não foi salvaguardado ou mencionado no estudo de impacto 

ambiental do promotor, que sejam repostos alguns caminhos e acessos a propriedades 

privadas e, também, os caminhos públicos que venham a ficar submersos. -------------------- 

Aproveitou este momento para dizer que durante os trabalhos da comissão encontraram um 

casal a viver em condições pouco dignas, para o qual deveria ser dada a maior atenção e 

ser-lhes proporcionada uma habitação que substitua aquela onde vivem e vai ficar 

submersa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da câmara municipal disse que essa situação já estava a ser tratada pelos 

serviços sociais deste município. --------------------------------------------------------------------- 

O presidente da assembleia municipal aproveitou para agradecer o trabalho feito pelos 

membros da comissão. --------------------------------------------------------------------------------- 

A assembleia municipal deliberou tomar conhecimento do “Relatório da Comissão de 

Acompanhamento das Obras de Construção das Barragens de Ribeiradio-Ermida”. --------- 

4.5 Regimento – Alteração:  - Foi analisada uma proposta de alteração dos artigos 24º, 51º  

e 52º do Regimento da Assembleia Municipal de Sever do Vouga, para passarem a ter a 

seguinte redação:---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Artigo 24º (Presenças e Deslocações):-------------------------------------------------------------- 

Para efeitos de processamento de senhas de presença e subsídio de transporte, a 

conferência de representantes dos GM considera-se um comissão, exceto se reunir no 

mesmo dia, imediatamente antes, de qualquer sessão da AM.------------------------------------ 

- Artigo 51º (Funcionamento):------------------------------------------------------------------------- 

1. – Compete ao presidente da AM convocar as reuniões das comissões, por sua iniciativa 

ou a pedido do coordenador e empossar os seus membros na primeira reunião de cada uma 

delas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



a) As reuniões das comissões, serão convocadas com a antecedência mínima de 48 horas;-- 

b) A convocação pode ser efetuada por carta registada, protocolo ou por correio eletrónico, 

ou ainda por outros meios acordados entre os membros da comissão e estabelecidos na 

primeira reunião, ficando exarado em acta esse mecanismo ou modalidade de 

convocatória.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. – ...------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. – Compete ao coordenador registar as faltas dos seus membros às reuniões, bem como a 

sua justificação.------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) As faltas serão comunicadas pelo coordenador ao presidente da AM que, por sua vez, 

informará o grupo municipal para dar cumprimento ao estabelecido no Regimento, no 

tocante aos deveres dos membros (artigo 13º, alíneas a), c), d), f) e h);------------------------- 

b) Faltando a duas sessões de uma comissão, o grupo municipal pode substituir o membro 

indicado para a comissão, de acordo com o ponto 4 do artigo 50º.------------------------------- 

4. – ...------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. – ...------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. – ...------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. – ...------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. – ...------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. – ...------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Artigo 52º (Participação Doutros Membros):------------------------------------------------------ 

1. – O presidente da AM é sempre membro das comissões criadas, por inerência do cargo, 

podendo delegar no seu substituto legal. Nas reuniões das comissões poderão participar, a 

pedido destas, os autores dos projetos ou resoluções em estudo e membros da CM, sem 

direito a voto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. – ...------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. – ...------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O órgão deliberativo aprovou, por unanimidade, a alteração ao regimento de acordo com a 

proposta apresentada.----------------------------------------------------------------------------------- 

4.6 Compromissos Plurianuais – Autorização Prévia:  - 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 os 

encargos plurianuais a satisfazer/ratificar para os seguintes:-------------------------------------- 

- Fornecimento de papel, economato e consumíveis de impressão;------------------------------ 

- Aquisição de serviços de Comunicações de voz fixas, móveis e dados;----------------------- 

- Fornecimento de Energia Elétrica;------------------------------------------------------------------ 

- Aquisição de serviços – Revisão da metodologia de dedução do IVA.------------------------ 

4.7 Acordo Tripartido – d’Orfeu – Compromissos Plurianuais – Ratificação:  - O órgão 

deliberativo ratificou, por maioria, a assinatura da Adenda ao Protocolo de Cooperação 

celebrado com a d’Orfeu – Associação Cultural, relacionado com o Festival Intermunicipal 

de Músicas do Mundo no Município de Sever do Vouga (Festim).  Foi, de igual modo, 

autorizado o encargo plurianual relacionado com o pagamento do subsídio de 5.000€ por 

cada ano, até 2016 inclusive, para acolhimento de outras produções  O membro Toni 
Martins sugeriu que, com o reforço do apoio à d’Orfeu, fossem promovidos concursos 

e/ou castings artísticos fora do centro da vila, promovendo-se o intercâmbio 

interfreguesias.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dezanove votos a favor – 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, Luís Filipe 

Tavares Silva Pedro, Manuel da Silva Soares, Mariana Fernanda Martins de Bastos, Mário 

José Costa da Silva, Rui Manuel Arede Lopes, Sérgio Soares da Silva.------------------------- 

Nove abstenções - 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, Mário Coutinho Martins, Sandra Henriques da Silva e 

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

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

 


