-------------------------------------------ACTA N.º 16/2016---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e quatro de agosto de dois mil e dezasseis.-------------------- No dia vinte e quatro de agosto de dois mil e dezasseis, na vila de Sever do Vouga,
edifício dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente,
com a presença da funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, para redação da respetiva
ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, Presidente;
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente; Idalina Pereira Tavares, Maria
Elisabete Martins Henriques e António Rodrigues Ferreira, Vereadores.-------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e quinze minutos, tendo sido dispensada
a leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos
os membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.------------- Foram registadas as faltas justificadas de Nuno Ferreira e Raul Duarte.----------------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------• Escola da Graja – Intenção de Aquisição-------------------------------------------------------• Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:---------------------------------------------------------1) Filarmónica Severense – Concerto de Natal------------------------------------------------2) Filarmónica Severense – Concerto de Encerramento--------------------------------------• Parecer Prévio “Manutenção Semestral de Painéis Solares, Térmicos e Fotovoltaicos”• Sandra Pereira – Bolsa de Estudo---------------------------------------------------------------• AASH – Festa das Eiras – Apoio----------------------------------------------------------------• Arrendamento Habitação Social--------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 19 de agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 2 058 626,95 (dois milhões, cinquenta e oito mil, seiscentos e
vinte e seis euros e noventa e cinco cêntimos) e Operações não orçamentais = €
539 533,40 (quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e três euros e quarenta
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 288 660,10 (dois
milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta euros e dez cêntimos).---------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Escola da Granja – Intenção de Aquisição: - Através de carta datada de 30 de abril de
2015, Fernando Rodrigues da Silva Ribeiro veio manifestar o seu interesse em adquirir o
edifício onde funcionou a antiga Escola da Granja, em Rocas do Vouga. Depois de ter
solicitado uma avaliação externa, o Município enviou uma carta ao interessado a propor o
valor base de € 34 000,00 (trinta e quatro mil euros). Em 15 de julho deste ano, Fernando
Ribeiro veio propor o valor de € 22 000,00 (vinte e dois mil euros) para aquisição do
imóvel. Analisada toda a documentação relacionada com este assunto, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, apresentar uma contraproposta a Fernando Ribeiro,
no valor de € 28 000,00 (vinte e oito mil euros), negociável, para a aquisição do edifício
onde funcionou a Escola da Granja.------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea g), do n.º 1, do artigo 33º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina
Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:--------------------------------------------------------------1) Filarmónica Severense – Concerto de Natal: - Através de carta datada de 17 de agosto
corrente, a Filarmónica Severense veio requerer a isenção do pagamento da taxa
relacionada com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 18 de
dezembro, para a realização de um concerto de Natal. Analisado o pedido, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da referida taxa.--------------

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, conjugada com o artigo 20º do
Regulamento Municipal de Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e
do Espectáculo de Sever do Vouga.------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina
Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------2) Filarmónica Severense – Concerto de Encerramento: - Através de carta datada de 17 de
agosto corrente, a Filarmónica Severense veio requerer a isenção do pagamento da taxa
relacionada com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 16 de
outubro, para a realização de um concerto de encerramento. Analisado o pedido, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da referida taxa.-------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, conjugada com o artigo 20º do
Regulamento Municipal de Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e
do Espectáculo de Sever do Vouga.------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina
Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------Parecer Prévio “Manutenção Semestral de Painéis Solares, Térmicos e Fotovoltaicos”: Nos termos da informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade,
emitir parecer prévio favorável, nos termos dos n.os 5 e 12 do artigo 35º da Lei n.º 7A/2016, de 30 de março, relativamente ao ajuste direto para a “Manutenção Semestral de
Painéis Solares, Térmicos e Fotovoltaicos”.--------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina
Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------Sandra Pereira – Bolsa de Estudo: - Foi presente o pedido de Sandra Marlene Rodrigues
Pereira a solicitar a atribuição de uma bolsa de estudo para apoio com as despesas
relacionadas com a sua matrícula na Escola de Artes LUCA, na Bélgica. Analisado o
pedido, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição de uma bolsa de estudo,
em regime de situação especial, a Sandra Marlene Rodrigues Pereira, no valor de € 1
951,00 (mil, novecentos e cinquenta e um euros).-------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 11º do Regulamento de Atribuição de
Bolsas de Estudo, conjugado com a alínea hh), do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina
Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------AASH – Festa das Eiras – Apoio: - Através de carta datada de 04 de agosto de 2016, a
Associação de Apoio Social e Humanitário Cedrinense veio solicitar a atribuição de um
subsídio extraordinário para apoiar a realização da IX Mostra de Cultura, Artesanato e
Gastronomia de Cedrim (Festa das Eiras), que irá decorrer nos dias 15 a 18 de setembro de
2016. Analisado o pedido e o orçamento de despesa apresentado, o órgão executivo
aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor total de € 1 000,00 (mil
euros) através da celebração de um protocolo.-----------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 7º do Programa para a Concessão
de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao
Associativismo do Concelho conjugado com a alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina
Tavares e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------Arrendamento Habitação Social: - Foi presente uma informação da Técnica Superior do
Serviço de Ação Social relacionada com a atribuição de uma habitação a uma família de
carência económica. A habitação a atribuir é a casa localizada na Variante à Vila. A
Câmara aprovou, por unanimidade, a atribuição da referida casa a Fernando Augusto
Pereira Amaral e Fernanda da Costa Pereira Amaral, em regime de arrendamento de renda
apoiada, calculada em € 64,18 (sessenta e quatro euros e dezassete cêntimos), a pagar
mensalmente até ser revista no próximo ano.--------------------------------------------------------

Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina
Tavares e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, 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 quem a
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

