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------------------------------------------ACTA N.º 10/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e oito de maio de dois mil e catorze.--------------------------- No dia vinte e oito de maio de dois mil e catorze, 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; Nuno Miguel Pereira Martins
Ferreira, Idalina Pereira Tavares, Maria Elisabete Martins Henriques, António Rodrigues
Ferreira e Raul Alberto Conceição Duarte, 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.------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Comboio “Vouguinha” na 7ª Edição da Feira do Mirtilo------------------------------------- Adenda ao Protocolo de Cooperação - d'Orfeu------------------------------------------------- Subsídio Anual às Coletividades----------------------------------------------------------------- Ficavouga 2014 - Programa Cultural e Orçamento Provisório------------------------------- Proposta de Abertura da Discussão Pública da Revisão do PDM de Sever do Vouga------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 23 de maio, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 2.543.696,41€ (dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil,
seiscentos e noventa e seis euros e quarenta e um cêntimos) e Operações não Orçamentais
= 555.585,24€ (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco euros e
vinte e quatro cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de 2.181.857,64€ (dois
milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete euros e sessenta e quatro
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Adrimag – Relatório de Atividades e Contas 2013: - A Câmara tomou conhecimento do
relatório de atividades e contas da Adrimag do ano de 2013.------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Comboio “Vouguinha” na 7ª Edição da Feira do Mirtilo: - Foi aprovada, por unanimidade,
a proposta de funcionamento do comboio turístico “Vouguinha” que funcionará nos
próximos dias 26 a 29 de junho de 2014 no âmbito da Feira do Mirtilo. O itinerário
aprovado foi o seguinte: saída do parque de estacionamento em frente ao Tribunal até à
rotunda da Av. C.A.M.P. (em frente à Rodasa), Câmara Municipal, Centro das Artes e do
Espectáculo, Mirtilusa, Quinta da Remolha, voltando pelo Arruamento Novo até ao ponto
de partida. Mais foi deliberado, por unanimidade, fixar o preço do bilhete em 1,00€ com
os seguintes horários de partida: 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 e
19:30.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Adenda ao Protocolo de Cooperação – d'Orfeu: - Foi ratificada, por unanimidade, a
assinatura da Adenda ao Protocolo de Cooperação celebrado com a d’Orfeu – Associação
Cultural, relacionado com o Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo no Município
de Sever do Vouga (Festim).--------------------------------------------------------------------------Foi, também, aprovado, por unanimidade, submeter este processo à apreciação da
Assembleia Municipal para ratificação e emissão da autorização relacionada com os
encargos plurianuais.-----------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.---------------------------------------
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Subsídio Anual às Coletividades: - 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 – Adulto.............1.500,00€
- Associação de Folclore, Danças e Cantares de Silva Escura – Infantil.............1.500,00€
- Banda União Musical Pessegueirense...............................................................7.880,00€
- Filarmónica Severense.......................................................................................7.880,00€
- Rancho Folclórico de Sever do Vouga..............................................................1.500,00€
b) Desportivos:------------------------------------------------------------------------------------------- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga.............................8.000,00€
- Associação Desportiva Severense.....................................................................5.000,00€
- Associação Desportiva e Cultural de Lourizela.................................................3.000,00€
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas.............................................................10.500,00€
- JAP – Juventude Académica Pessegueirense....................................................6.000,00€
- Sever Fintas.......................................................................................................2.500,00€
- Vouga Sport Clube............................................................................................3.500,00€
c) Sociais:------------------------------------------------------------------------------------------------- APCDI.............................................................................................................10.000,00€
- Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga...................2.500,00€
- 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...........................21.000,00€
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..................................................250,00€
- Associação Águias da Mouta................................................................................250,00€
- Associação de Artesãos de Sever do Vouga.........................................................500,00€
- Associação Cultural e Desportiva de Dornelas.................................................3.000,00€
- Associação Cultural e Social de Couto de Esteves...............................................600,00€
- Associação Desportiva Águias de Carrazedo.......................................................500,00€
- Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense..........................1.000,00€
- Associação Irmãos Unidos das Talhadas..............................................................250,00€
- Associação Sempre Escola...................................................................................500,00€
- Associação Social, Cultura, Recreativa e Desportiva da Macida.........................250,00€
- Centro Desportivo e Cultural de Paradela............................................................800,00€
- Clube Desportivo Recreativo da Silveira.............................................................500,00€
- Clube Recreativo e Cultural de Talhadas..........................................................3.000,00€
- Grupo Recreativo, Cultural e Social Silvaescurense.........................................1.500,00€
- Jovouga – Associação Cultural e Recreativa de Cedrim...................................1.000,00€
- LANCE – Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de Esteves........................500,00€

3/3

- Landsdsever – Associação para a Promoção do Património................................500,00€
- Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Sever do Vouga...................................500,00€
- 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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Ficavouga 2014 – Programa Cultural e Orçamento Provisório: - A Câmara Municipal
tomou conhecimento do programa cultural provisório e orçamento previsional da
Ficavouga 2014. Seguidamente, o presidente da Câmara pediu a opinião dos vereadores
relativamente à cobrança de bilhetes para a entrada no certame, uma vez que estava a ser
ponderada a hipótese de cobrar-se 2,00€ apenas nos dias de atuação dos artistas cabeças de
cartaz. Depois de todas as sugestões apresentadas, o presidente da Câmara propôs, como
incentivo à continuidade da Ficavouga, que não fosse cobrada entrada no certame deste
ano. Ponderados os custos e os benefícios, e estando num ponto de viragem do certame
com a realização das obras de melhoria do espaço, sendo concebido de forma que os
atrativos estejam dentro daquele recinto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
que não haverá a cobrança de bilhetes para entrada na Ficavouga 2014.-----------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Proposta de Abertura da Discussão Pública da Revisão do PDM de Sever do Vouga: - Foi
deliberado, por unanimidade, proceder à abertura do período de discussão pública da
Proposta de Revisão do Plano Diretor Municipal, realizada nos termos do n.º 3 do artigo
93º e n.º 1 do artigo 98º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, pelo
período de 40 dias, estando a proposta de plano disponível para consulta dos interessados
na Divisão de Planeamento Urbanístico e na página da internet do Município. Durante o
período de discussão pública será promovida uma sessão de esclarecimento em cada uma
das Juntas de Freguesia do concelho de Sever do Vouga em data e local a anunciar. No
mesmo período, qualquer interessado poderá apresentar, por escrito, junto dos serviços ou
por via postal, as suas reclamações, observações ou sugestões, a fim de, em fase ulterior,
serem apreciadas e ponderadas pelo executivo municipal. Mais foi deliberado que, a
divulgação da abertura do período de discussão pública deverá ser publicitada na 2ª série
do Diário da República, no boletim municipal, em dois jornais diários, num semanário de
expansão nacional, na página da internet do Município e em Edital nas sedes das Juntas de
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------ 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

