
--------------------------------------------ATA N.º 23/2019-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia treze de novembro de dois mil e dezanove.----------------------- 
---- No dia treze de novembro 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. ----------------------------------------------------------------------- 
---- Foi registada a falta justificada do presidente da Câmara Municipal, António Coutinho. 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte 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.------------------------------------------------------------------------- 
---- A ata da reunião de 23 de outubro de 2019, foi aprovada, por unanimidade, pelos 
membros Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete Henriques 
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------Ordem de Trabalhos------------------------------------------ 
 Caducidade de Alvará de Obras------------------------------------------------------------------ 
 Balcão de Inclusão em Sever do Vouga--------------------------------------------------------- 
 Pedido de Isenção de Taxas----------------------------------------------------------------------- 
 Aquisições Amigáveis de Terreno para a Empreitada “Naturvouga”----------------------- 
 Estratégia Local de Habitação-------------------------------------------------------------------- 
 Livro “Há Gente no Museu” – Definição de Preço de Venda ao Público------------------- 
 Bilheteira do CAE – Fixação de Preços--------------------------------------------------------- 
 Reabilitação e Requalificação do Largo de São Mateus – Projeto de Execução----------- 
 Requalificação da Frente Ribeirinha da Ribeira de Sever do Vouga – Projeto de 

Execução--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Reabilitação e Requalificação do Largo da Feira de Sever do Vouga – Projeto de 

Execução--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Exploração de Água em Rocas do Vouga – Transferência de Competência--------------- 
 AESV – Designação de Representantes--------------------------------------------------------- 
 Programa JUNTAr+ 2019 – Apoio à Freguesia de Sever do Vouga------------------------ 
 Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Atual – Auto de Receção 

Definitiva e Libertação da Caução--------------------------------------------------------------- 
 Orçamento 2020 – Adenda------------------------------------------------------------------------ 
 Freguesia de Talhadas – Alteração do Apoio ao Investimento------------------------------- 
 Posse de Prédio Rústico---------------------------------------------------------------------------- 
 2ª Alteração do PDM de Sever do Vouga – Retificação de Deliberação-------------------- 
 Incentivo à Natalidade – Aprovação de Candidaturas----------------------------------------- 
 Projeto “10 Mil Vidas”----------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em 07 de novembro de 2019, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes 
valores:  operações orçamentais = € 2 906 474,95 (dois milhões, novecentos e seis mil, 
quatrocentos e setenta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos) e operações não 
orçamentais = € 579 100,00 (quinhentos e setenta e nove mil e cem euros).-------------------- 
Fundos Disponíveis: - Em 08 de novembro de 2019, os fundos disponíveis apresentavam o 
valor em euros de € 356 996,04 (trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e 
seis euros e quatro cêntimos).-------------------------------------------------------------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação contida nos mapas, nas 
informações e nos outros documentos a seguir indicados: ---------------------------------------- 
 Conta Corrente de Fundos Disponíveis de outubro;------------------------------------------- 
 Mapa de Bens e Serviços Adjudicados até 07 novembro 2019;------------------------------ 



 Mapa de Empreitadas Adjudicadas até 07 novembro 2019;---------------------------------- 
 Mapa de Empreitadas – Obras em curso;-------------------------------------------------------- 
 Orçamento Participativo 2019 – Projetos Vencedores.---------------------------------------- 
Intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------------  
Paulo Martins disse que não se recordava de, no atual mandato, ter vindo à reunião uma 
proposta do presidente da Câmara Municipal para o aumento de vereadores a tempo inteiro.- 
O Vice-presidente disse que iria analisar isso.------------------------------------------------------- 
Ricardo Silva disse que a estrada que liga Talhadas à Macida continuava sem marcação e 
sem rails de proteção.  Acerca da Rua do Pinhal da Cruz, na Silveira, em Talhadas, referiu 
que a mesma tinha sido intervencionada pela AdRA e que o piso continua no nível que a 
AdRA o deixava sempre, completamente irregular.  Mais disse que o executivo continuava 
a não pressionar a AdRA, e que a AdRA continuava a fazer o que queria e o que não queria 
em Sever do Vouga.  Referiu, ainda, a estrada de Silva Escura ao Vale da Anta, que continua 
na mesma, assim como tantas outras que a AdRA tinha intervencionado.  De seguida, 
perguntou de que se tratava uma adjudicação do muro das Almas, de Couto de Esteves.----- 
O Vice-presidente informou que a adjudicação do muro das Almas era algo que vinha a ser 
solicitado pela população daquela freguesia que, finalmente, iria ser feito, tendo sido 
decidido em reunião de há vários anos.  Sobre as estradas intervencionadas pela AdRA, o 
Vice-presidente afirmou que a Câmara tem pressionado sistematicamente a AdRA, sobre 
esse assunto.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Caducidade de Alvará de Obras:  - De acordo com a informação exarada pelo Gabinete 
Técnico de Planeamento, Administração e Urbanismo, presente e analisada, a Câmara 
Municipal aprovou, por maioria, declarar a caducidade do alvará de obras, emitido em nome 
de Sónia Maria Simões Macedo, ao abrigo da alínea d) do n.º 3 do artigo 71º do RJUE, 
conjugado com o disposto no n.º 5 do mesmo diploma.-------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e 
Raul Duarte;  Abstenção - Ricardo Silva.------------------------------------------------------------ 
Balcão de Inclusão em Sever do Vouga:  - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, 
a minuta do protocolo a celebrar entre o município e o Instituto Nacional para a Reabilitação, 
I.P., que tem como objetivo a criação de um Balcão de Inclusão que permite o atendimento 
qualificado dos munícipes com deficiência/incapacidade e respetivas famílias, bem como 
dos técnicos de reabilitação e instituições que desenvolvam qualquer tipo de atividade neste 
domínio (reabilitação e participação).  Mais foi deliberado, por unanimidade, aceitar os 
compromissos da autarquia no referido protocolo.-------------------------------------------------- 
Pedro Lobo perguntou se o município iria afetar um técnico a tempo integral para o 
atendimento no balcão de inclusão.------------------------------------------------------------------- 
O Vice-presidente disse que, em princípio, não seria necessário, porque, os técnicos do 
balcão único têm capacidade para isso; sem embargo, e como consta de uma cláusula do 
protocolo, o INH proporciona formação gratuita aos técnicos para esse efeito.---------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
Pedido de Isenção de Taxas:  Foi presente um pedido de isenção de taxas, por parte da Agim, 
e respetiva informação dos serviços administrativos.  Analisados os documentos, a Câmara 
Municipal ratificou, por maioria, a isenção do pagamento das taxas relacionadas com a 
utilização da cozinha comunitária, durante os meses de setembro e outubro 2019, para a 
realização de um ação de formação sob o tema “Confeção de Bombons”.---------------------- 
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, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  
Contra - Paulo Martins e Ricardo Silva.-------------------------------------------------------------- 
Paulo Martins apresentou a seguinte declaração de voto:  “Voto contra por uma questão de 
coerência, uma vez que costumo votar contra qualquer coisa que envolva a Agim.”--------- 
Pedro Lobo apresentou a seguinte declaração de voto:  “Eu quero felicitar o trabalho que 
tem sido desenvolvido pela Agim na questão da formação.  Não compreendo, em absoluto, 
a posição dos meus colegas no que diz respeito a este pedido de isenção.”-------------------- 



Ricardo Silva apresentou a seguinte declaração de voto:  “ Tendo sido reprovado, em 
reunião da Assembleia Municipal, o apoio à Agim, e nunca mais tenha vindo a reunião de 
Câmara esse assunto de apoio à Agim, pela Câmara Municipal, continuo a invocar as 
mesmas razoes da altura, por isso, voto contra.”--------------------------------------------------- 
Aquisições Amigáveis de Terreno para a Empreitada “Naturvouga”:  - Foram presentes e 
analisados os seguintes autos 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 deles constam, para:- 
a) A compra aos herdeiros da herança indivisa aberta por óbito de José Carlos Vieira, NIF 

706225546, de um prédio rústico omisso na Conservatória do Registo Predial e inscrito 
sob o artigo matricial número 5143, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, pelo valor 
de € 360,00 (trezentos e sessenta euros), área adquirida de 180m2.-------------------------- 

b) A compra aos herdeiros da herança indivisa aberta por óbito de João Duarte Fernandes, 
NIF 746401965, de um prédio rústico omisso na Conservatória do Registo Predial e 
inscrito sob o artigo matricial número 2114, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, pelo 
valor de € 816,00 (oitocentos e dezasseis euros), área adquirida de 408m2.---------------- 

Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
Estratégia Local de Habitação:  - Na sequência da aprovação da candidatura apresentada ao 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, para acompanhamento técnico, destinado 
à aquisição de serviços para elaboração da estratégia local de habitação, a Câmara Municipal 
ratificou, por unanimidade, a celebração do respetivo contrato e assunção dos compromissos 
constantes do mesmo.----------------------------------------------------------------------------------- 
Pedro Lobo perguntou qual era a estratégia local de habitação, uma vez que a única coisa 
que via na documentação era o contrato de comparticipação para acompanhamento técnico.  
Disse que gostaria que viesse a reunião de Câmara uma efetiva estratégia local de habitação 
para que pudesse decidir, do ponto de vista político, o que se pretende fazer e as formas 
como se pretende fazer.  Disse, ainda, esperar que haja concurso e que seja contratada uma 
empresa que, efetivamente, proponha algo de jeito e que não seja um dinheiro aplicado para 
fins menos lícitos.---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-presidente disse que, aquilo que estava para aprovação era a contratação de alguém 
para fazer a estratégia que, mais tarde, viria à reunião para análise.------------------------------ 
Pedro Lobo sugeriu a alteração do título do ponto, retirando-se “estratégia local de 
habitação” para “contrato de comparticipação para acompanhamento técnico”.--------------- 
O Vice-presidente disse que, no seu entender, estava bem como estava e que, abaixo do 
assunto, na ordem do dia, constava “Análise e decisão sobre a ratificação do contrato de 
comparticipação para acompanhamento técnico”.-------------------------------------------------- 
Paulo Martins disse não acreditar que o concelho de Sever do Vouga conseguisse fazer um 
plano estratégico local de habitação pelo valor constante no contrato, pelo facto de ser pouco, 
porque o âmbito deste projeto só se refere ao "primeiro direito", e não a uma estratégia local 
de habitação.  Mais disse que o "primeiro direito" consiste num programa de apoio público 
à promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais 
indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo de acesso a uma 
habitação adequada.------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
Livro “Há Gente no Museu” – Definição de Preço de Venda ao Público:  - A Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, estabelecer o preço de venda ao público, do livro 
“Há Gente no Museu”, em € 5,00, com IVA de 6% incluído.------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea cc) do n.º 1 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, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
Bilheteira do CAE – Fixação de Preços:  - Ao abrigo do previsto no n.º 1 do artigo 34º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, delegar a competência para a fixação dos preços da bilheteira do CAE no 



presidente da Câmara Municipal, de forma a agilizar esse processo de administração 
corrente.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
Reabilitação e Requalificação do Largo de São Mateus – Projeto de Execução:  - Foi presente 
o projeto de execução da empreitada “Reabilitação e Requalificação do Largo de São 
Mateus”.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paulo Martins solicitou o envio das peças do projeto de execução.------------------------------  
Pedro Lobo perguntou quando é que o dono da obra tinha aprovado o projeto base.  De 
seguida, disse que o projeto de execução não podia sofrer alterações, sendo fundamental 
para garantir a qualidade da obra e que constitui, juntamente com o caderno de encargos, 
que inclua toda a informação para a obra.------------------------------------------------------------ 
Analisado o documento, a Câmara Municipal aprovou, por maioria, o projeto de execução 
da empreitada “Reabilitação e Requalificação do Largo de São Mateus”.---------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  Abstenções - 
Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.--------------------------------------------------------- 
Pedro Lobo disse que iria enviar a sua declaração de voto para ser arquivada com os demais 
documentos desta reunião.------------------------------------------------------------------------------ 
Ricardo Silva apresentou a seguinte declaração de voto:  “Sendo a favor desta obra e não 
tendo nada contra, existem algumas questões técnicas que não consigo, de momento, decidir 
da melhor forma.”--------------------------------------------------------------------------------------- 
Requalificação da Frente Ribeirinha da Ribeira de Sever do Vouga – Projeto de Execução:  
- A Câmara Municipal aprovou, por maioria, o projeto de execução da empreitada 
“Requalificação da Frente Ribeirinha da Ribeira de Sever do Vouga”.-------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  Abstenções - 
Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.--------------------------------------------------------- 
Ricardo Silva apresentou a seguinte declaração de voto:  “Sendo a favor desta obra e não 
tendo nada contra, existem algumas questões técnicas que não consigo, de momento, decidir 
da melhor forma.”--------------------------------------------------------------------------------------- 
Reabilitação e Requalificação do Largo da Feira de Sever do Vouga – Projeto de Execução:  
- A Câmara Municipal aprovou, por maioria, o projeto de execução da empreitada 
“Reabilitação e Requalificação do Largo da Feira de Sever do Vouga”.------------------------ 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  Abstenções - 
Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.--------------------------------------------------------- 
Ricardo Silva apresentou a seguinte declaração de voto:  “Sendo a favor desta obra e não 
tendo nada contra, existem algumas questões técnicas que não consigo, de momento, decidir 
da melhor forma.”--------------------------------------------------------------------------------------- 
Exploração de Água em Rocas do Vouga – Transferência de Competência:  - Foi presente 
uma proposta do presidente da Câmara Municipal para a cedência de infraestruturas e 
exploração de água da freguesia de Rocas do Vouga para o Município de Sever do Vouga.-  
Paulo Martins perguntou que contrapartida iria ter a Câmara Municipal na entrega daquele 
sistema à AdRA.----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-presidente disse que estavam a aprovar a transferência da gestão da água da Junta de 
Freguesia de Rocas do Vouga para a Câmara Municipal, mais nada.---------------------------- 
Ricardo Silva perguntou quem tinha votado na reunião da Assembleia de Freguesia de Rocas 
do Vouga, pois na ata só consta que tinha sido aprovado por unanimidade, faltando quem 
votou a favor e quantos.  Perguntou, ainda, quais seriam os valores a cobrar, pela AdRA, aos 
moradores daquela freguesia.  Disse ser uma das decisões mais importantes para a freguesia 
de Rocas do Vouga e que não poderia ser votado de ânimo leve e sem ter acesso a todas as 
informações, dado que a água, que sempre pertenceu à freguesia, iria ser entregue, de graça, 
à AdRA.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Elisabete Henriques informou que as tarifas a cobrar seriam as mesmas que a AdRA cobra 
em todos os municípios da região de Aveiro.-------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal aprovou, por maioria, a transferência da exploração de água na 
freguesia de Rocas do Vouga para o Município de Sever do Vouga.  Mais aprovou, por 
maioria, a minuta do respetivo protocolo.------------------------------------------------------------ 



Votação:  A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  Abstenções - 
Paulo Martins e Pedro Lobo;  Contra - Ricardo Silva.--------------------------------------------- 
Pedro Lobo disse que iria enviar a sua declaração de voto para ser arquivada com os demais 
documentos desta reunião.------------------------------------------------------------------------------ 
AESV – Designação de Representantes:  - Para cumprimento do previsto no n.º 3, do artigo 
14º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, 
a designação dos seguintes elementos para integração no Conselho Geral do Agrupamento 
de Escolas de Sever do Vouga por um período de quatro anos:----------------------------------- 
- José Manuel Barbosa de Almeida e Costa;------------------------------------------------------ 
- Maria Elisabete Martins Henriques.-------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
Programa JUNTAr+ 2019 – Apoio à Freguesia de Sever do Vouga:  - Pretendendo a Junta 
de Freguesia de Sever do Vouga participar no programa “JUNTAr+ 2019 – Economia 
Circular em Freguesias”, que tem como objetivo da criação de um espaço de recolha e 
reparação de eletrodomésticos, veio aquela entidade solicitar o apoio do município.  De 
acordo com o pedido apresentado e a proposta do presidente da Câmara Municipal, o órgão 
executivo aprovou, por maioria, apresentar proposta à Assembleia Municipal para apoiar a 
realização do projeto através da atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de Sever do 
Vouga, no valor de € 4 500,00 (quatro mil e quinhentos euros).---------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o), do n.º 1, do artigo 33º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  
Abstenções – Paulo Martins e Ricardo Silva.-------------------------------------------------------- 
Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Atual – Auto de Receção 
Definitiva e Libertação da Caução:  - Para cumprimento do artigo 295º do Código dos 
Contratos Públicos, a Câmara Municipal aprovou, por maioria, o auto de receção, para 
efeitos de liberação de caução, da empreitada “Rede Viária – Beneficiação e Conservação 
da Rede Viária Atual”.---------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;  Abstenções – 
Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.-------------------------------------------------------- 
Orçamento 2020 – Adenda:  - Com vista a dar-se cumprimento ao previsto na alínea b) do 
n.º 2 do artigo 46º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, alterada pela Lei n.º 51/2018, de 16 
de agosto, a Câmara Municipal tomou conhecimento da adenda do Plano de Atividades e 
Orçamento Económico da Agim, aos documentos previsionais do município, elaborados e 
aprovados na reunião do dia 23 de outubro de 2019, para ser submetido, também, à 
Assembleia Municipal, para conhecimento.--------------------------------------------------------- 
Freguesia de Talhadas – Alteração do Apoio ao Investimento:  - De acordo com a proposta 
apresentada pelo presidente da Câmara Municipal, elaborada na sequência de contactos 
realizados pelo presidente da Junta de Freguesia de Talhadas, com vista à alteração do 
protocolo de apoio ao investimento, aprovado nas reuniões de Câmara de 24 de abril e 25 de 
maio de 2019, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, proceder à adenda na Cláusula 
1 daquele documento, acrescentando-se a linha “aquisição e instalação de paragens de 
autocarro”, com produção de efeitos desde a data indicada no protocolo assinado em junho.- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
Posse de Prédio Rústico:  - De acordo com a informação exarada pelo Serviço 
Administrativo, presente e analisada, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
apresentar uma proposta à Assembleia Municipal para a afetação do prédio rústico inscrito 
sob o artigo matricial n.º 3883, da União de Freguesias de Cedrim e Paradela, podendo ser 
eliminado na matriz, por total integração no domínio público, se o órgão deliberativo a 
aprovar.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
2ª Alteração do PDM de Sever do Vouga – Retificação de Deliberação:  - Em reunião de 10 
de outubro de 2018, foi aprovado o início do procedimento da 2ª Alteração à 1ª Revisão do 
Plano Diretor Municipal de Sever do Vouga para adequação ao RJIGT.  Quanto ao ponto n.º 



4 da deliberação, que refere “não sujeitar a presente alteração do PDM de Sever do Vouga a 
procedimento de avaliação ambiental estratégica, atendendo a que as alterações não 
interferem com o modelo estratégico nem com o modelo de ordenamento do território do 
PDM de Sever do Vouga em vigor”, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do 
Centro (CCDR-C) veio recomendar que a Câmara Municipal delibere sujeitar o referido 
procedimento a avaliação ambiental estratégica (AAE), esclarecendo que a recomendação 
resulta da 17ª reunião da Comissão Nacional do Território, na qual as entidades presentes 
defenderam a não dispensa da AAE, pelo motivo dos relatórios ambientais produzidos no 
âmbito das revisões de PDM, já concluídas, não incorporarem os novos pressupostos de 
classificação e qualificação do solo.  Assim, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, 
proceder à retificação do ponto quatro da deliberação tomada em reunião de Câmara de 10 
de outubro de 2018, passando a mesma a ler-se da seguinte forma:------------------------------ 
4) Sujeitar a presente alteração do PDM de Sever do Vouga a procedimento de avaliação 
ambiental estratégica.----------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
Incentivo à Natalidade – Aprovação de Candidaturas:  - Na sequência do requerimento 
apresentado ao abrigo do regulamento, a Técnica Superior do serviço de Ação Social 
elaborou uma informação interna com mais seis candidaturas aprovadas.  Analisada a 
informação, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, apoiar os seguintes candidatos 
em € 250,00 (duzentos e cinquenta euros).---------------------------------------------------------- 
- João Filipe Ventura Lino;----------------------------------------------------------------------------- 
- Liliana Patrícia da Silva Bastos;--------------------------------------------------------------------- 
- Sara Filipa da Silva Domingues;--------------------------------------------------------------------- 
- Sara Patrícia Soares Martins;------------------------------------------------------------------------- 
- Sónia Alexandra Martins Ribeiro;------------------------------------------------------------------- 
- Wilson Sanjoaneira de Melo.------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
Projeto “10 Mil Vidas”:  - Em reunião de 23 de agosto de 2017, foi ratificada a carta de 
compromisso e cofinanciamento do Plano de Desenvolvimento da Associação Nacional de 
Cuidado e Saúde, para efeitos de candidatura ao Programa de Parcerias para o Impacto da 
Portugal Inovação Social, através do projeto “10 Mil Vidas”.  Agora, o Serviço de Ação 
Social do Município de Sever do Vouga veio sugerir a prorrogação do projeto por mais um 
ano, por forma a ser possível a mais doze utentes usufruírem do mesmo.  Assim, a Câmara 
Municipal aprovou, por unanimidade, a celebração do protocolo com a Associação Nacional 
de Cuidado e Saúde para assegurar a continuação do projeto por mais um ano.  Mais aprovou, 
por unanimidade, a comparticipação do município, no valor de € 674,83 (seiscentos e setenta 
e quatro euros e oitenta e três cêntimos).------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete 
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------Período destinado ao Público----------------------------------- 
Sónia Macedo, residente na freguesia de Sever do Vouga, veio solicitar uma explicação 
sobre o motivo da caducidade do alvará de construção.  Explicou que o atraso na obra se 
devia ao facto de ter havido intempéries e, ainda, a necessidade de construir um muro de 
suporte após a descoberta de uma nascente de água.----------------------------------------------- 
O Vice-presidente disse que as alegações apresentadas por Sónia Macedo tinham sido tidas  
em consideração pelos serviços técnicos, que podiam esclarecem a situação.------------------ 
Elisabete Henriques disse que, depois da segunda prorrogação de prazo, legalmente, não 
havia possibilidade de conceder mais prorrogações, sendo necessário reiniciar o processo, o 
que não impedia o avanço da obra.-------------------------------------------------------------------- 
Marta Batista veio abordar vários temas relacionados com a freguesia de Talhadas, onde 
reside.  Começou por solicitar a colocação de rails de proteção no lugar da Frágua, zona de 
muitos acidentes.  De seguida, alertou para o facto de existir um buraco na ponte da Silveira.  
Solicitou a beneficiação da estrada de Roçadas à Vide.  Mais solicitou a marcação urgente 
na estrada até à Macida.-------------------------------------------------------------------------------- 



Raul Duarte informou existir um ofício, da Junta de Freguesia de Talhadas, a solicitar rails 
para o lugar da Frágua.  Mais informou ter solicitado à IP a reparação do piso na ponte da 
Silveira.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Vice-presidente informou que o presidente da Junta de Freguesia de Talhadas já tinha 
solicitado a beneficiação da estrada das Roçadas até à Macida e que estava a ser tratado.--- 
Continuando a sua intervenção, Marta Batista solicitou a colocação de pavimento sintético 
no campo de Talhadas (CRCT).----------------------------------------------------------------------- 
O Vice-presidente informou ter sido já solicitado.-------------------------------------------------- 
Por fim, Marta Batista alertou para o facto de não existir fechadura na porta do parque 
infantil que dá para a rua, não havendo segurança para as crianças que brincam lá.----------- 
O Vice-presidente disse que iria averiguar a situação.--------------------------------------------- 
O vereador Ricardo Silva pediu para dizer que, já numa reunião de Câmara anterior, tinha 
ido intervir, no período destinado ao público, uma pessoa de Couto de Esteves, que, por 
acaso, também era presidente de Junta daquela freguesia, embora tenha estado presente 
como cidadão.  Disse ter-se passado a uma “semi acusação” a Marta Batista, em como ela 
era mulher do presidente da Junta e que já sabia de coisas que não sabia.---------------------- 
O Vice-presidente disse que, em momento algum tinha associado Marta Batista à pessoa do 
senhor presidente da Junta de Freguesia de Talhadas.  Afirmou ter dito apenas que, grande 
parte das questões colocadas já tinham sido relatadas e solicitadas e abordadas pelo senhor 
presidente da Junta.  Mais disse que, quando tinha dito ao senhor Sérgio Silva que não lhe 
dava a palavra, era porque a lei diz que um autarca não pode vir para um órgão autárquico 
na qualidade de cidadão.-------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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.-------- 
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