--------------------------------------------ATA N.º 17/2017----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia treze de setembro de dois mil e dezassete.--------------------------- No dia treze de setembro dois mil e dezassete, 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: José Manuel Barbosa de Almeida e Costa,
Vice-Presidente; Nuno Miguel Pereira Martins Ferreira, Maria Elisabete Martins
Henriques, Idalina Pereira Tavares e Raul Alberto da Conceição Duarte, Vereadores.---------- Foi registada a falta justificada de António Coutinho, por estar presente nas cerimónias
fúnebres do Bispo do Porto.------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e dez minutos, tendo sido dispensada a
leitura da ata 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.----------------- A ata da reunião anterior foi aprovada, por unanimidade, pelos membros Almeida e
Costa, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques, Idalina Tavares e Raul Duarte.------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------• Ratificação Ofertas e Apoios---------------------------------------------------------------------• Transferência de Gestão da Concessão de Pesca Desportiva do Rio Mau-----------------• Alteração Valor Protocolo Just a Change------------------------------------------------------• Pedidos de Redução/Isenção de Taxa:----------------------------------------------------------1) Associação de Apoio Social Humanitário Cedrinense – Licença Especial de Ruído2) Associação São Mateus, Idealizar & Concretizar – Licença Manifestação
Desportiva--------------------------------------------------------------------------------------3) Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga – Processo de Licenciamento------4) Associação São Mateus, Idealizar & Concretizar – Licença Manifestação
Desportiva – Ratificação---------------------------------------------------------------------• Aquisição Amigável de Terreno – Rua da Gulpilheira---------------------------------------• Minuta do Contrato – Centro Escolar de Sever do Vouga – Ratificação------------------• Aquisição Amigável de Terreno – Ampliação do Parque Urbano da Vila----------------• Atribuição Bolsa de Estudo em Regime de Situação Especial------------------------------• Coletividades – Apoios 2017 – Alteração---------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 18 de agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 2 206 462,60 (dois milhões, duzentos e seis mil, quatrocentos e
sessenta e dois euros e sessenta cêntimos) e Operações não orçamentais = € 617 274,98
(seiscentos e dezassete mil, duzentos e setenta e quatro euros e noventa e oito cêntimos).--Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 235 125,40 (um
milhão, duzentos e trinta e cinco mil, cento e vinte e cinco euros e quarenta cêntimos).-----Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Mapa de Pagamentos – Ficavouga 2017: - A Câmara tomou conhecimento do mapa
provisório de pagamentos e despesas suportados com a realização da Ficavouga 2017.-----Informação do Auditor Externo – 1º Semestre 2017: - Foi dado conhecimento ao órgão
executivo do conteúdo do relatório do auditor externo sobre a informação económica,
financeira e orçamental do município.---------------------------------------------------------------Just a Change – Relatório de Atividade: - A Câmara tomou conhecimento do relatório de
atividade do projeto Just a Change.------------------------------------------------------------------Just a Change – Relatório de Contas: - A Câmara tomou conhecimento do relatório de
contas do projeto Just a Change.----------------------------------------------------------------------Voto de Pesar: - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta de um voto
de pesar pela morte de D. António Francisco dos Santos, por tudo aquilo que foi, pelos
representou para Sever do Vouga e pelo exemplo de vida que nos deixou. Mais foi
deliberado, por unanimidade, enviar o voto de pesar à Diocese do Porto.----------------------Antes de passar ao período seguinte, o Vice-presidente deu conhecimento de que Messias
Manuel Ferreira Cardoso tinha enviado um e-mail, datado de 13 de setembro, ao presidente
da Câmara a pedir que fosse lida, em reunião de Câmara, e para conhecimento de todos os

presentes, a carta da empresa GextExpro, dirigida à empresa Herdar Hábitos, Lda. e datada
de 18 de novembro de 2015. Assim, o Vice-presidente passou a ler a referida carta:--------“Após verificação da não necessidade de utilização da parcela à qual foi atribuído o n.º
421/2, situada na freguesia de Couto de Esteves, concelho de Sever do Vouga, inscrita na
respetiva matriz predial sob o n.º 8469, identificada como pertença de V. Exa., vimos por
esta via, em representação da Greenvouga, Sociedade Gestora do Aproveitamento
Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida, S.A., informar da desistência da expropriação, de
acordo com o n.º 1, do artigo 88º do Código de Expropriações.”-------------------------------Com base na queixa de Messias Cardoso, o município solicitou à EDP para dizer se aquela
parcela onde a EDP mandou repor caminho estava ou não expropriado, tendo obtido uma
resposta de que o assunto do restabelecimento do caminho nos Amiais se encontrava em
análise após levantamento topográfico efetuado no local.----------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira agradeceu a apresentação das contas da Ficavouga 2017, ainda que não
sejam as finais, dizendo que continuava a considerar que os valores são demasiado
elevados e que poderia ser realizado um evento de iguais características, com alguns
ajustes, que permitiam reduzir o orçamento. Disse ter reparado que, na parte da logística,
aparece o nome da empresa Multitendas, quando foi a Reclacambra a tratar da logística do
equipamento para o evento.---------------------------------------------------------------------------De seguida, perguntou qual o ponto de situação do sistema de avaliação de desempenho
dos funcionários, tendo em conta as imposições legais relativamente à mesma.--------------Questionou, também, o ponto de situação do mercado semanal.--------------------------------Por fim, pediu que fossem criadas pastas na Dropbox com a documentação das reuniões
anteriores, pelo menos a partir da data de início de utilização daquele serviço de
armazenamento, uma vez que essa informação faz falta.-----------------------------------------Respondendo às questões colocadas, e começando pelo ponto de situação do mercado
semanal, o Vice-presidente informou que a realização do mesmo dependia do PARU e,
ainda, das aquisições de terrenos ao lado do parque de estacionamento para requalificação
daquele espaço e criação do mercado dentro do mesmo.-----------------------------------------Relativamente à avaliação de desempenho dos funcionários, o Vice-presidente informou
que tinha sido realizada uma reunião com representantes do sindicato e o presidente da
Câmara, estando o assunto a ser tratado de comum acordo.--------------------------------------Sobre a logística da Ficavouga, a vereadora Elisabete Henriques informou que a logística
tinha sido adjudicada à empresa Reclacambra, desconhecendo se essa empresa tinha
entrado nalgum acordo com a Multitendas.------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Ratificação Ofertas e Apoios: - O órgão executivo ratificou, por unanimidade, as despesas
tidas com a oferta de produtos regionais, adquiridos na Casa do Artesão e oferecidos ao
Secretário de Estado aquando da inauguração da Ficavouga 2017, ao acampamento
nacional de escuteiros que decorreu de 31 julho a 6 agosto, ao Ajuntamiento das Astúrias,
à a tertúlia da Feira do Mirtilo, ao Festival de Folclore de Silva Escura, ao Festival de
Folclore de Rocas do Vouga e ao Festival Folclórico de Sever do Vouga. As ofertas
custaram € 799,05 (setecentos e noventa e nove euros e cinco cêntimos).---------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques, Idalina Tavares
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------Transferência de Gestão da Concessão de Pesca Desportiva do Rio Mau: - Considerando o
pedido efetuado pelo Clube de Caça de Pesca de Silva Escura, e de acordo com o previsto
no artigo 37º do Decreto-Lei n.º 112/2017, de 16 de setembro e artigo 21º da Lei nº 7/2008,
15 de fevereiro, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a transferência da gestão da
zona de pesca lúdica do Rio mau para o Clube de Caça e Pesca de Silva Escura.-------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 21º da Lei n.º 7/2008, de 15 de fevereiro.-Votação: A favor - Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques, Idalina Tavares
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------Alteração Valor Protocolo Just a Change: - Foi presente e analisado um documento com o
valor final do custo do projeto Just a Change, cujo protocolo foi aprovado em reunião de
Câmara de 24 de maio de 2017. Tendo-se constatado uma diferença entre o orçamento e o
valor final do projeto (€ 545,54 a mais), a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade,

proceder ao pagamento da última tranche, tendo em conta esta alteração, no valor de €
27 266,70 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta e seis euros e setenta cêntimos).------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques, Idalina Tavares
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------Pedidos de Redução/Isenção de Taxa:---------------------------------------------------------------1) Associação de Apoio Social Humanitário Cedrinense – Licença Especial de Ruído: - A
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada
com a emissão de uma Licença Especial de Ruído, para a realização do evento “X Mostra
de cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim”, nos próximos dias 14 a 17 de setembro
de 2017, de acordo com o pedido apresentado pela Associação de Apoio Social
Humanitário Cedrinense e respetiva informação dos serviços administrativos.---------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2, do artigo 8º do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques, Idalina Tavares
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------2) Associação São Mateus, Idealizar & Concretizar – Licença Manifestação Desportiva: A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa
relacionada com a emissão de uma Licença Manifestação Desportiva, para a realização do
evento “1º Passeio TT Jeep Promover Sever e São Mateus”, no próximo dia 16 de
setembro de 2017, de acordo com o pedido apresentado pela Associação São Mateus,
Idealizar & Concretizar e respetiva informação dos serviços administrativos.----------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2, do artigo 8º do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques, Idalina Tavares
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------3) Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga – Processo de Licenciamento: - De
acordo com o pedido apresentado e respetiva informação dos serviços administrativos, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento das taxas
administrativas relacionadas com o projeto de remodelação do Jardim de Infância e Creche
da Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga.-----------------------------------------------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, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques, Idalina Tavares
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------4) Associação São Mateus, Idealizar & Concretizar – Licença Manifestação Desportiva –
Ratificação: - A Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, a isenção do pagamento
das taxas relacionadas com a emissão de uma Licença Manifestação Desportiva e Licença
Especial de Ruído, para a realização do evento “1º Convívio Carros de Ralli”, no passado
dia 03 de setembro de 2017, de acordo com o pedido apresentado pela Associação São
Mateus, Idealizar & Concretizar e respetiva informação dos serviços administrativos.------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2, do artigo 8º do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques, Idalina Tavares
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------Aquisição Amigável de Terreno – Rua da Gulpilheira: - Foi presente e analisado o
seguinte auto de expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas
diligências foram efetuadas pelo presidente da Câmara, assumindo a Câmara, por
unanimidade, a satisfação dos encargos que dele constam:---------------------------------------a) “Rua da Gulpilheira (Nogueira) – Alargamento e Pavimentação”:---------------------------- de Maria da Glória de Jesus Rodrigues, NIF 155469975, residente na freguesia de
Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 20m2, do
prédio localizado na Gulpilheira, na freguesia de Pessegueiro do Vouga, registado sob o
artigo matricial número 3211.---------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques, Idalina Tavares
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------Minuta do Contrato – Centro Escolar de Sever do Vouga – Ratificação: - Foi ratificada,
por maioria, a minuta do contrato da empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”.------

Votação: A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Idalina Tavares e Raul Duarte;
Abstenção – Nuno Ferreira.---------------------------------------------------------------------------Aquisição Amigável de Terreno – Ampliação do Parque Urbano da Vila: - A Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, a aquisição da totalidade do prédio inscrito sob o
artigo 4210, rústico, da freguesia e concelho de Sever do Vouga, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Sever do Vouga sob o n.º 5258, a Ana Paula dos Reis Pereira, NIF
133636240, residente na Rua António Sérgio, do concelho de São João da Madeira, pelo
valor de € 16 000,00 (dezasseis mil euros), dando-se poderes ao senhor presidente da
Câmara Municipal, nos termos da alínea a), n.º 1, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, para assinar a escritura. O Município será representado, nos
termos da lei, pelo presidente da Câmara Municipal, António José Martins Coutinho,
portador do Cartão de Cidadão n.º 6301548, válido até 20-01-2018.---------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques, Idalina Tavares
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------Atribuição Bolsa de Estudo em Regime de Situação Especial: - À semelhança de anos
anteriores, foi presente uma carta 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 - Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques, Idalina Tavares
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------Coletividades – Apoios 2017 – Alteração: - Após a aprovação dos apoios às coletividades,
em reunião de 28 de junho de 2017, verificou-se a necessidade de corrigir o valor aprovado
para o Centro Desportivo e Cultural de Paradela do Vouga, uma vez que aquela associação
tinha desistido de realizado um projeto que constava do seu plano de atividades. Assim, foi
aprovado, por unanimidade, alterar o apoio a conceder ao Centro Desportivo e Cultural de
Paradela do Vouga para € 800,00 (oitocentos euros), de acordo com a informação
apresentada e analisada pelo órgão executivo.------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, António Ferreira,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Compareceu a senhora Emília Matilde Augusta dos Santos, residente no lugar do Rachado,
freguesia de Sever do Vouga, para saber o ponto de situação da reposição de um caminho,
em Cedrim, que foi inutilizado aquando da construção da Barragem de RibeiradioErmida.---------------------------------------------------------------------------------------------------Falou, ainda, sobre o facto de estar a nascer água suja no seu quintal, desconfiando que
seja proveniente de umas manilhas que o município, mediante autorização sua, colocou no
seu terreno.----------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a reposição do caminho em Cedrim, o Vice-presidente pediu ao vereador Raul
Duarte que informasse o ponto de situação, uma vez que o assunto é do seu pelouro. O
vereador Raul Duarte informou que a reposição do caminho já estava adjudicada a um
empreiteiro e que estaria a decorrer o prazo normal da obra.-------------------------------------Relativamente às águas sujas, o Vice-presidente disse ficar registado em ata e que o
vereador do pelouro iria verificar a situação para encontrar uma solução.---------------------De seguida, foi dada a palavra a Albino Coutinho Leitão, residente em Irijó, freguesia de
Rocas do Vouga, que disse vir saber qual o ponto de situação de um assunto que já tinha
trazido à reunião de Câmara, que é a Travessa do Casal, um caminho público localizado na
freguesia de Couto de Esteves, que continua vedado por um particular.-----------------------O Vice-presidente disse ter conhecimento de que foi pedido um parecer ao gabinete
jurídico do município e que o presidente da Câmara estava a par do assunto, mas que não
tem elementos para poder adiantar mais. Depois de se saber se o caminho é realmente
público, o município terá de encontrar uma solução.-----------------------------------------------

Foram presentes três membros do Rancho Folclórico de Sever do Vouga, Joaquim Manuel
Rodrigues Paiva, Maria Dirce Pereira de Bastos Paiva e Emília Matilde Augusta dos
Santos. Foi dada a palavra a Joaquim Paiva que, em representação do Rancho Folclórico
de Sever do Vouga, solicitou um espaço digno para instalação da sede do rancho.-----------O Vice-presidente disse ainda não existir um espaço digno para o efeito, que seja amplo e
que tenha as condições necessárias, mas que não estão esquecidos e quando houver um
edifício digno, o mesmo sê-los-á cedido.---------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

