------------------------------------------ACTA N.º 11/2015----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia onze de junho de dois mil e quinze.----------------------------------- No dia onze de junho de dois mil e quinze, 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 acta, e
Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que
prestou apoio no esclarecimento de alguns pontos.---------------------------------------------------- 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.-------------------------- Foram registadas as faltas justificadas de Nuno Ferreira e Raul Duarte.----------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte e cinco 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.--------------------------------------------------------------------------------------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade pelos membros António
Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete Henriques.----------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 3ª Revisão Orçamental----------------------------------------------------------------------------- ANMP – Conselhos de Região Hidrográfica – Designação de Representantes------------ 2ª Alteração do Mapa de Pessoal 2015---------------------------------------------------------- Instalação de Empresa na AAE (Vougapark) – Eurofiresafe--------------------------------- Mudança Sala AAE (Vougapark) – NBSGroup------------------------------------------------ Proposta de Recrutamento Excecional----------------------------------------------------------- Comboio “Vouguinha” na 8ª Edição da Feira do Mirtilo------------------------------------- Parque Geriátrico e Radical – Alternativa à Ponte Prevista----------------------------------- Receção Definitiva “Rede Viária – Intervenção em Desabamento na Rua das Corgas”-- Antos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Autos de Revisão----------------------------------------------------------------------------------- Ratificação de Licenciamento de Recinto Improvisado – 3ª Gala Audioglobo
Academia-------------------------------------------------------------------------------------------- Pedidos de Isenção/Redução de Taxas:---------------------------------------------------------1) Ferreira Aves – Alvará de Obras------------------------------------------------------------2) Veiga Fit – Utilização do CAE--------------------------------------------------------------3) Associação Sempre Escola – 6º Passeio Off Road---------------------------------------4) Filarmónica Severense – Utilização do CAE---------------------------------------------5) LandsdSever – Concentração e Passeio de Vespas---------------------------------------6) Associação Turma dos Melhores – 4ª Edição Roll Race--------------------------------7) APCDI – Projeto Ampliação Edifício------------------------------------------------------- Toponímia de Pessegueiro do Vouga------------------------------------------------------------ Filarmónica Severense – Apoio para Aquisição de Fardamento----------------------------- Ringue Desportivo em Paradela do Vouga – Aquisição de Material------------------------ Prestação de Contas Consolidadas do Ano 2014----------------------------------------------- Atribuição de Garagem no Bairro da Bela Vista----------------------------------------------- Proposta de Atribuição do Subsídio Anual às IPSS, Coletividades e Associações----------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 5 de junho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 3 299 489,85 (três milhões, duzentos e noventa e nove mil,
quatrocentos e oitenta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos) e Operações não
orçamentais = € 599 661,03 (quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e um
euros e três cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 744 809,47 (um
milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e nove euros e quarenta e sete
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.--------------------------------------------------------------

---------------------------------------Período da Ordem do Dia---------------------------------------3ª Revisão Orçamental: - No uso da competência dada através da alínea a), do ponto
8.3.1.3, e alínea b), do ponto 3.3, ambas do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54A/99, de 22 de fevereiro, nova redação dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de
abril, foi elaborada e apresentada a 3ª Revisão Orçamental, correspondente à 7ª
Modificação, com um reforço do orçamento no valor de € 430 000,00 (quatrocentos e
trinta mil euros). A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia
Municipal, para efeitos de aprovação, a terceira proposta de Revisão Orçamental.-----------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------ANMP – Conselhos de Região Hidrográfica – Designação de Representantes: - A Câmara
tomou conhecimento da designação de representantes para integração no Conselho de
Região Hidrográfica do Centro, de acordo com a comunicação efetuada através da carta
enviada pela ANMP – Associação Nacional dos Municípios Portugueses.--------------------2ª Alteração do Mapa de Pessoal 2015: - Foi presente e analisada a proposta para a 2ª
Alteração do Mapa de Pessoal 2015, elaborada atendendo à necessidade de colocação de
um técnico superior no Museu Municipal. Considerando que há a possibilidade de serem
recrutados trabalhadores nesta autarquia, desde que cumpridos os limites previstos no
artigo 62º da LOE/2015, aprovada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e nos
termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º e para efeitos do previsto na alínea o) do n.º 1
do artigo 25º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, a segunda alteração ao Mapa de Pessoal 2015, com
o acréscimo de mais um lugar de Técnico Superior, para o Serviço de Cultura (Museu).---Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------Instalação de Empresa na AAE (Vougapark) – Eurofiresafe: - Foi presente a proposta do
presidente da Câmara relacionada com a instalação da empresa Eurofiresafe na Área de
Acolhimento Empresarial (Vougapark) que pretende, também, deslocalizar a sua sede de
operações para o concelho. Analisada a proposta, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a instalação da empresa Eurofiresafe na AAE e, ainda, a redução do valor
mensal da ocupação em 20%, atenta a justificação apresentada na informação.---------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 5º do Regulamento Interno da
Área de Acolhimento Empresarial.-------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------Mudança Sala AAE (Vougapark) – NBSGroup: - Seguidamente, foi analisada a proposta
de mudança do gabinete ocupado no piso 2, pela empresa Nunes Brás & Santos Sousa,
para uma sala de maior dimensão no piso 1, na Área de Acolhimento Empresarial, devido
ao aumento de trabalhadores, pretendendo, também, aquela empresa manter o valor atual
de ocupação durante os próximos três anos. O órgão executivo aprovou, por unanimidade,
a troca de gabinete e a fixação do valor da ocupação em € 250,00 (acrescido do IVA +
condomínio = € 344,40) por um período de três anos.--------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 5º do Regulamento Interno da
Área de Acolhimento Empresarial.-------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------Proposta de Recrutamento Excecional: - Com base na proposta apresentada e analisada, o
órgão executivo aprovou, por unanimidade, nos termos do n.º 2 do artigo 64º da LOE de
2015, solicitar autorização à Assembleia Municipal para a abertura de um procedimento
concursal para preenchimento de um posto de trabalho na categoria de Técnico Superior,
com licenciatura em Gestão e Administração Pública e formação complementar no Curso
Técnico Superior de Higiene e Segurança no Trabalho, para a Área de Acolhimento
Empresarial (Vougapark).-----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------Comboio “Vouguinha” na 8ª Edição da Feira do Mirtilo: - Foi aprovada, por unanimidade,
a proposta de funcionamento do comboio turístico “Vouguinha” que circulará nos

próximos dias 25 a 28 de junho de 2015 no âmbito da Feira do Mirtilo. O itinerário
aprovado foi o seguinte: saída do parque de estacionamento em frente ao antigo Tribunal
até à rotunda em frente à Rodasa, contornando a mesma e seguindo a Avenida
Comendador Augusto Martins Pereira até ao Bairro da Bela Vista, depois descendo a Rua
da Meia Encosta até à antiga Pensão Bela Vista, terminando no local de partida em frente
ao Tribunal. Mais foi deliberado, por unanimidade, fixar o preço do bilhete em 1,00€ com
o horário das 10:30 às 19:30, partindo a cada trinta minutos.------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------Parque Geriátrico e Radical – Alternativa à Ponte Prevista: - Foi analisada a informação
técnica dos Serviços Técnicos de Obras Públicas relacionada com a alteração à ponte
prevista no projeto da empreitada “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades –
Parque Geriátrico e Radical”, para que sejam utilizadas vigas metálicas em vez de vigas de
madeira. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a alteração ao artigo 5.3 do projeto
e medições da empreitada em epígrafe.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 311º e seguintes do Código dos Contratos
Públicos.-------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------Receção Definitiva “Rede Viária – Intervenção em Desabamento na Rua das Corgas”: Foi recebida definitivamente a empreitada “Rede Viária – Intervenção em Desabamento na
Rua das Corgas”, devendo-se desencadear os demais procedimentos, nomeadamente,
quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.----------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------Antos de Medição: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, os
seguintes autos de medição de trabalhos:-----------------------------------------------------------a) “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque Geriátrico e Radical”:------- Auto de Medição n.º 6 de trabalho contratual no valor de € 25 227,76 (vinte e dois mil,
duzentos e vinte e sete euros e setenta e seis cêntimos), acrescido do IVA.---------------b) “E.M. 554-1 Saída de Felgares ao Limite do Concelho”:--------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de € 6 648,30 (seis mil,
seiscentos e quarenta e oito euros e trinta cêntimos), acrescido do IVA.------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------Autos de Revisão: - A Câmara tomou conhecimento das seguintes revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque Geriátrico e Radical”,
conforme a sexta revisão, sem qualquer valor dos trabalhos, realizados até maio de
2015, sujeitos a revisão.---------------------------------------------------------------------------b) “E.M. 554-1 Saída de Felgares ao Limite do Concelho”, conforme a primeira revisão,
sem qualquer valor dos trabalhos, realizados até novembro de 2014, sujeitos a revisão.Ratificação de Licenciamento de Recinto Improvisado – 3ª Gala Audioglobo Academia: Foi ratificada, por unanimidade, a emissão de uma Licença de Recinto Improvisado para a
realização da 3ª Gala Audioglobo Academia que teve lugar no passado dia 7 de junho de
2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------Pedidos de Isenção/Redução de Taxas:--------------------------------------------------------------1) Ferreira Aves – Alvará de Obras: - Na sequência do pedido efetuado pela empresa
Ferreira Aves, e informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou,
por unanimidade, a redução em 50% (€ 353,52) do valor total das taxas administrativas
relacionadas com a renovação do alvará de obras para a ampliação e alteração de uma
preexistência para escritórios e estação de subprodutos.------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 4 do artigo 18º do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação, Cedências e Compensações.-------------------------------------------O vereador António Ferreira ausentou-se durante a discussão e votação deste ponto.---------

Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete
Henriques.-----------------------------------------------------------------------------------------------2) Veiga Fit – Utilização do CAE: - Através de e-mail datado de 27 de maio de 2015,
Diogo Veiga da Sêca Martins veio solicitar a isenção da taxa relacionada com a utilização
do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 5 de julho de 2015, para a
apresentação do trabalho realizado no ginásio ao longo do ano letivo de 2014/2015.
Analisado o pedido e respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, a redução em 50% do valor total a pagar pela
utilização do CAE.-------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do 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, Idalina Tavares e Elisabete
Henriques.-----------------------------------------------------------------------------------------------3) Associação Sempre Escola – 6º Passeio Off Road: - A Associação Sempre Escola veio
requerer a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença para
Manifestação Desportiva para a realização do 6º Passeio Off Road a realizar-se no próximo
dia 20 de junho de 2015. Analisado o pedido e a informação dos administrativos, 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.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete
Henriques.-----------------------------------------------------------------------------------------------4) Filarmónica Severense – Utilização do CAE: - Foi analisado o pedido apresentado pela
Filarmónica Severense para a isenção das taxas relacionadas com a utilização do Centro
das Artes e do Espectáculo, nos próximos dias 27 de setembro e 20 de dezembro de 2015
para a realização de um concerto de encerramento da temporada e um concerto de Natal,
respetivamente. A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento
da referida taxa.-----------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do 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, Idalina Tavares e Elisabete
Henriques.-----------------------------------------------------------------------------------------------5) LandsdSever – Concentração e Passeio de Vespas: - Foi aprovado, por unanimidade, o
pedido de isenção requerido pela LandsdSever, relacionado com a emissão de uma Licença
para Manifestação Desportiva para a realização de uma concentração e passeio de vespas
no próximo dia 28 de junho de 2015.----------------------------------------------------------------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 - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete
Henriques.-----------------------------------------------------------------------------------------------6) Associação Turma dos Melhores – 4ª Edição Roll Race: - A Associação Turma dos
Melhores requereu a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma
Licença para Manifestação Desportiva para a realização do 4º Roll Race a realizar-se no
próximo dia 12 de julho de 2015. Analisado o pedido e a informação dos administrativos,
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.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete
Henriques.-----------------------------------------------------------------------------------------------7) APCDI – Projeto Ampliação Edifício: - Foi presente o pedido apresentado pela APCDI
– Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado relacionado com a isenção das taxas de
licenciamento das obras de ampliação de um edifício para a Unidade de Cuidados
Continuados e Lar Residencial, no lugar do Mosqueiro, na freguesia de Pessegueiro do
Vouga. Analisado o pedido e a respetiva informação dos serviços administrativos, a

Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das taxas administrativas, à
exceção da TMU, para o referido licenciamento.--------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 36º do Regulamento
Municipal de Urbanismo.------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete
Henriques.-----------------------------------------------------------------------------------------------Toponímia de Pessegueiro do Vouga: - A Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga
apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por unanimidade, no uso da
competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º da Lei das Autarquias
Locais e cuja relação está arquivada junto dos documentos desta reunião.---------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------Filarmónica Severense – Apoio para Aquisição de Fardamento: - A Filarmónica
Severense veio solicitar um apoio extraordinário para a compra de mais peças de
fardamento dos seus membros. Analisado o pedido e a informação financeira, o órgão
executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário no valor
de € 350,00 (trezentos e cinquenta euros).----------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 7º do Programa para a Concessão
de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao
Associativismo do Concelho.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------Ringue Desportivo em Paradela do Vouga – Aquisição de Material: - Considerando o
facto do ringue desportivo de Paradela pertencer ao Município e encontrar-se o mesmo sob
administração do Centro Desportivo e Cultural de Paradela, deliberou o órgão executivo,
por unanimidade, autorizar a despesa com a aquisição de tinta para marcação do ringue
desportivo em Paradela do Vouga, num total € 1 473,60 (mil, quatrocentos e setenta e três
euros e sessenta cêntimos), por revestir uma forma de apoio à coletividade.------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------Prestação de Contas Consolidadas do Ano 2014: - O órgão executivo aprovou, por
unanimidade, para serem apreciadas e votadas na Assembleia Municipal as demonstrações
financeiras consolidadas elaboradas de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade,
Regime Financeiro das Autarquias Locais e Portaria n.º 474/2010, de 1 de julho, publicada
no DR II Série n.º 126, na sequência da obrigatoriedade de apresentação das
demonstrações financeiras consolidadas conforme estabelecido no artigo 75º do RFALEI –
Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, aprovado através
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------Atribuição de Garagem no Bairro da Bela Vista: - Foi analisada a Informação Interna da
Técnica Superior de Ação Social relacionada com a atribuição de uma garagem no Bairro
da Bela Vista, tendo o órgão executivo aprovado, por unanimidade, que poderá ceder, por
venda ou arrendamento, a mesma a Maria Adelaide Martins da Silva, depois de consultar o
IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana para obtenção de um valor de
referência, com vista à determinação do valor de venda.-----------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------------------------------Proposta de Atribuição do Subsídio Anual às IPSS, Coletividades e Associações: - À
semelhança de anos anteriores, foi presente e analisada a proposta de atribuição do
subsídio anual às IPSS, coletividades e associações do município de Sever do Vouga
elaborada na sequência da análise efetuada aos planos de atividades daquelas entidades e
constatado o interesse municipal das mesmas. No uso da competência conferida através da
alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, depois de analisado caso a caso, apoiar as

seguintes coletividades que desenvolvem atividades no município, consideradas de
interesse municipal, através da atribuição de subsídio nos valores abaixo indicados:--------a) Culturais (Grupos Etnográficos e Musicais):----------------------------------------------------- Associação de Folclore, Danças e Cantares de Silva Escura............................€ 1 500,00
- Banda União Musical Pessegueirense..............................................................€ 8 000,00
- Filarmónica Severense......................................................................................€ 8 000,00
- Rancho Folclórico de Sever do Vouga.............................................................€ 1 500,00
b) Desportivos:------------------------------------------------------------------------------------------- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga............................€ 8 500,00
- Associação Desportiva e Cultural de Lourizela................................................€ 2 000,00
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas............................................................€ 10 500,00
- JAP – Juventude Académica Pessegueirense...................................................€ 6 500,00
- Sever Fintas......................................................................................................€ 2 500,00
- Vouga Sport Clube...........................................................................................€ 5 000,00
c) Sociais:------------------------------------------------------------------------------------------------- APCDI............................................................................................................€ 10 000,00
- Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga..................€ 3 500,00
- Centro Social Paroquial Maria da Glória........................................................€ 10 000,00
- Fundação Bernardo Barbosa de Quadros.......................................................€ 10 000,00
- Fundação Edite Costa Matos – Mão Amiga.....................................................€ 2 000,00
- Santa Casa da Misericórdia............................................................................€ 10 000,00
d) Proteção Civil e Defesa do Meio Ambiente:----------------------------------------------------- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga..........................€ 22 000,00
e) Educação, para atividades extracurriculares:----------------------------------------------------- APESE – Associação de Pais e Encarregados de Educação de Silva Escura......€ 500,00
- APENESEV.........................................................................................................€ 600,00
- Associação de Pais da Freguesia de Cedrim........................................................€ 450,00
- Assoc. Pais e E. E. do 1º Ciclo e JI de Paradela do Vouga.................................€ 450,00
- Assoc. Pais e E. E. do Núcleo Escolar de Pessegueiro do Vouga.......................€ 500,00
- Assoc. Pais e E. E. de Rocas do Vouga...............................................................€ 500,00
- Assoc. Pais e E. E. Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga................€ 1 250,00
- Associação de Pais e E. E. das Escolas de Talhadas...........................................€ 450,00
f) Cultural, Lúdica e Outros:--------------------------------------------------------------------------- Agrupamento de Escuteiros de Rocas do Vouga.................................................€ 450,00
- Associação Águias da Mouta...............................................................................€ 250,00
- Associação de Artesãos de Sever do Vouga........................................................€ 700,00
- Associação Cultural e Desportiva de Dornelas................................................€ 3 000,00
- Associação Cultural e Social de Couto de Esteves..............................................€ 800,00
- Associação Desportiva Águias de Carrazedo......................................................€ 500,00
- Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense.........................€ 1 000,00
- Associação Humanitária de Talhadas..................................................................€ 600,00
- Associação Irmãos Unidos das Talhadas.............................................................€ 250,00
- Associação Sempre Escola..................................................................................€ 500,00
- Centro Desportivo e Cultural de Paradela...........................................................€ 800,00
- Clube de Caça e Pesca de Rocas e Couto de Esteves..........................................€ 250,00
- Clube Desportivo Recreativo da Silveira............................................................€ 500,00
- Grupo Recreativo, Cultural e Social Silvaescurense........................................€ 1 500,00
- Jovouga – Associação Cultural e Recreativa de Cedrim..................................€ 2 000,00
- LANCE – Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de Esteves.......................€ 600,00
- Landsdsever – Associação para a Promoção do Património...............................€ 600,00
- Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Sever do Vouga..................................€ 600,00
- Liga dos Amigos do Folharido e Braçal..............................................................€ 500,00
- Liga dos Amigos de Romezal..............................................................................€ 500,00
- Mimos e Tratos....................................................................................................€ 250,00
- Turma dos Melhores............................................................................................€ 700,00
- Viking Kayak Clube............................................................................................€ 500,00

Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques e António Ferreira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não houve qualquer participação.------------------------------------------------------------------------ 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

