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------------------------------------------ACTA N.º 11/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia onze de junho de dois mil e catorze.---------------------------------- No dia onze de junho 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 de Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento.------------------------------------ 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, António Rodrigues Ferreira e Raul Alberto Conceição
Duarte, Vereadores.---------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta de Nuno Ferreira.-------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas 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 maioria, com a abstenção de António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 2ª Revisão Orçamental de 2014------------------------------------------------------------------- Formalização da Atribuição de Subsídios ao Investimento----------------------------------- Protocolo – Execução da Empreitada do Largo de Nossa Senhora dos Milagres –
Cedrim----------------------------------------------------------------------------------------------- DREC – Contrato-Programa – Ratificação------------------------------------------------------ Pedido de Apoio Logístico para a 7ª Edição da Feira do Mirtilo----------------------------- Recrutamento de Pessoal – Abertura de Procedimento---------------------------------------- Aquisição Amigável Terreno “Alargamento da Estrada Travessa do Vale do Tojo”----- Colocação de um Sinal P “Estacionamento Autorizado” – Vale da Grama---------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Autos de Revisão----------------------------------------------------------------------------------- Suspensão – Proposta de Deliberação----------------------------------------------------------- 5º Passeio Off-Road – Pedido de Isenção de Taxas-------------------------------------------- Instalação de Circo – Licenciamento de Recinto Itinerante----------------------------------- Concurso Pecuário Regional da Raça Bovina Arouquesa da Feira do Arestal – Pedido
de Apoio--------------------------------------------------------------------------------------------- Pedido de Apoio Financeiro para a 7ª Edição da Feira do Mirtilo--------------------------- Freguesias – Apoio para Transporte de Crianças----------------------------------------------- Fundação de Edite Costa Matos, Mão Amiga – Cedência Gratuita do Autocarro–------- Autocarro Municipal – Cedência Gratuita------------------------------------------------------ Clube Desportivo e Recreativo da Silveira – Cedência de Materiais--------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 6 de junho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 3.173.398,75€ (três milhões, cento e setenta e três mil, trezentos
e noventa e oito euros e setenta e cinco cêntimos) e Operações não Orçamentais =
566.750,40€ (quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta euros e quarenta
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de 1.813.904,86€ dois
milhões, quatrocentos mil, oitocentos e noventa e três euros e vinte e oito cêntimos).-------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Protocolo de Colaboração INE/Municípios: - Foi dado conhecimento ao órgão executivo
da celebração do protocolo de colaboração entre o Instituto Nacional de Estatística e o
Município no âmbito da constituição da Base Geográfica de Referenciação da Informação
– BGRI 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------Nomeação de Conselheiros: - A Câmara tomou conhecimento do despacho do presidente
da Câmara que nomeia as conselheiras e os conselheiros locais para a igualdade, no âmbito
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2013.--------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------António Ferreira perguntou como tinha corrido a reunião realizada no dia 5 de junho, no
lugar de Vilarinho, Talhadas. -------------------------------------------------------------------------
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O presidente da Câmara informou o ponto de situação e que irão ser estudadas alternativas
para a situação do saneamento daquele lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------2ª Revisão Orçamental de 2014: - 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
54-A/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 2ª Revisão Orçamental, correspondente à 5ª Revisão
ao Orçamento da Despesa, com um reforço do orçamento no valor de 250.000,00€
(duzentos e cinquenta mil euros). A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à
Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, a primeira segunda de Revisão
Orçamental.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Formalização da Atribuição de Subsídios ao Investimento: - Na sequência da proposta
deste órgão executivo a Assembleia Municipal na sessão de 30 de abril autorizou a
assunção dos compromissos plurianuais relacionados com os apoios ao investimento que
pretende conceder a Câmara Municipal às três IPSS com projetos em curso. -----------------Agora, no uso da competência conferida pela alínea o) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atento o previsto no n.º 3 do art.º 7º do regulamento e a
existência de cabimento e fundos disponíveis para os encargos deste ano, deliberou a
Câmara Municipal, por unanimidade, para cada situação e de forma separada, o seguinte: a) APCDI – Construção da Unidade de Cuidados Continuados: - Prestar apoio financeiro
para construção da Unidade de Cuidados Continuados, através da celebração de um
protocolo, com a vigência de dez anos, para o financiamento de 350.000,00€ (trezentos
e cinquenta mil euros), valor que corresponde a cerca de 25% do total do
investimento.---------------------------------------------------------------------------------------b) Fundação Bernardo Barbosa de Quadros – Ampliação do Lar: - Prestar apoio
financeiro para a ampliação do Lar de Idosos, a Fundação Bernardo Barbosa de
Quadros, através da celebração de um protocolo, com a vigência de dez anos, para o
financiamento de 350.000,00€ (trezentos e cinquenta mil euros), valor que corresponde
a cerca de 20% do total do investimento.-------------------------------------------------------c) Centro Social Paroquial Maria da Glória: - Prestar apoio financeiro para poder
terminar a construção do Centro de Dia, do CATL, da creche, refeitório e cozinha,
serviço de apoio domiciliário e lavandaria, através da celebração de um protocolo, com
a vigência de dez anos, para o financiamento de 350.000,00€ (trezentos e cinquenta
mil euros), valor que corresponde a cerca de 25% do total do investimento.-------------d) ACRPV – Construção do Pavilhão Polidesportivo: - Prestar apoio financeiro para
liquidação do valor que falta liquidar da construção do pavilhão gimnodesportivo,
através da celebração de um protocolo, com a vigência de cinco anos, para o
financiamento de 35.000,00€ (trinta e cinco mil euros), e, também, destinado ao
pagamento de parte da dívida com a construção do pavilhão e a realização dos arranjos
exteriores e instalação de novas valências. Este apoio é destinado, também, a criar
condições para a coletividade avançar com criação de outras valências (ginásio) e
arranjos exteriores, junto ao pavilhão polidesportivo.----------------------------------------Foram também aprovadas as minutas dos protocolos a celebrar com cada instituição que
será apoiada através da deliberação tomada pelo órgão executivo nesta reunião. ------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Protocolo – Execução da Empreitada do Largo de Nossa Senhora dos Milagres – Cedrim:
Na sequência dos contatos realizados foi proposto e aprovado pelo Conselho Diretivo dos
Baldios de Cedrim a atribuição de um subsídio não reembolsável no valor de 50.000€
(cinquenta mil euros), destinado à execução da empreitada de beneficiação do “Largo de
Nossa Senhora dos Milagres - Cedrim”. ------------------------------------------------------------Nos termos do previsto na alínea j) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, deliberou a Câmara aceitar o subsídio e assumir os compromissos
elencados na minuta do protocolo que também foi aprovada. ------------------------------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------DREC – Contrato-Programa – Ratificação: - Foi ratificada, por unanimidade, a assinatura
do Contrato-programa das Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º CEB 2013/2014.
Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Pedido de Apoio Logístico para a 7ª Edição da Feira do Mirtilo: - À semelhança de anos
anteriores, a Agim – Associação para a Gestão, Inovação e Modernização do Centro
Urbano de Sever do Vouga veio solicitar o apoio logístico para a realização da 7ª Edição
da Feira do Mirtilo a realizar-se nos próximos dias 26 a 29 de junho de 2014. Analisado o
pedido, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, o apoio logístico solicitado no ofício
datado de 5 de junho de 2014 e a elaboração dos seguros de responsabilidade para as
atividades do evento.-----------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Recrutamento de Pessoal – Abertura de Procedimento: - Na sequência da autorização dada
pela Assembleia Municipal, para efeitos do previsto no n.º 2 do art.º 64º da Lei n.º 83C/2013, de 31 de dezembro, a Câmara Municipal, por unanimidade, no uso da competência
que lhe foi conferida pelo n.º 1 do art.º 9º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro,
deliberou pela abertura de procedimentos concursais destinados à contratação, por tempo
indeterminado, para a ocupação dos lugares previstos no mapa de pessoal aprovado e para
os seguintes trabalhadores: a) Um técnico superior (área de psicologia); b) Um assistente
operacional (cantoneiro). -----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Aquisição Amigável Terreno “Alargamento da Estrada Travessa do Vale do Tojo”: - Foi
presente e analisado o seguinte auto de expropriação amigável de terreno, pela via do
direito privado, cujas diligências foram efetuadas pelo respetivo Vereador, assumindo a
Câmara, por unanimidade, a satisfação dos encargos que dele constam, para realização da
seguinte empreitada:-----------------------------------------------------------------------------------a) “A
Alargamento da Estrada Travessa do Vale do Tojo”:-----------------------------------------A cedência gratuita por parte de Fernando Macedo Pereira da Silva, NIF 113145144,
casado com Mercília de Oliveira Baptista, no regime da comunhão geral de bens,
residentes no lugar de Paçô, da freguesia e concelho de Sever do Vouga, de uma parcela
com 50m2, do prédio inscrito sob o artigo 3691, rústico, da freguesia de Sever do Vouga,
descrito na respetiva Conservatória sob o n.º 5257, confrontando do norte com caminho, do
sul com Silvano Martins da Silva, do nascente com Silvério Martins de Bastos e do poente
com estrada.---------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Colocação de um Sinal P “Estacionamento Autorizado” – Vale da Grama: - No uso da
competência conferida à Câmara Municipal pelo Código das Estradas, por unanimidade,
deliberou por colocar-se um sinal com a referência P, – H1a – com painel adicional, com
os seguintes dizeres: “Não superior a 30 min”, e ainda o painel modelo 12d. Este sinal será
para ser colocado junto à entrada do n.º 15 da Avenida Comendador Augusto Martins
Pereira. --------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------a) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”:-------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 11 de trabalho contratual no valor de 46.929,65€ (quarenta e seis
mil, novecentos e vinte e nove euros e sessenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.--b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao limite do Concelho (Oliveira de Frades)”:- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos a menos no valor de 28.355,09€ (vinte e oito mil,
trezentos e cinquenta e cinco euros e nove cêntimos), acrescido do IVA.-----------------c) “Casa Mortuária de Sever do Vouga”:-------------------------------------------------------------
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Auto de Medição n.º 4 de trabalho contratual no valor de 12.501,65€ (doze mil,
quinhentos e um euros e sessenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.------------------d) “Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu Municipal”:--------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de 5.050,15€ (cinco mil,
cinquenta euros e quinze cêntimos), acrescido do IVA;--------------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor de 12.246,50€ (doze mil,
duzentos e quarenta e seis euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.---------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------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) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”, conforme a décima-primeira revisão, sem
qualquer valor dos trabalhos, realizados até maio de 2014, sujeitos a revisão.-----------b) “Casa Mortuária de Sever do Vouga”, conforme a quarta revisão, sem qualquer valor
dos trabalhos, realizados até maio de 2014, sujeitos a revisão.------------------------------c) “Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu Municipal”,
conforme a primeira revisão, sem qualquer valor dos trabalhos, realizados até
novembro de 2013, sujeitos a revisão.----------------------------------------------------------Suspensão – Proposta de Deliberação: - Foi aprovada, por unanimidade, a posição
elencada e defendida pela Divisão de Administração do Território, no âmbito da suspensão
dos procedimentos urbanísticos sujeitos a controlo prévio da administração,
nomeadamente, do seu ‘levantamento’, sempre que se observem os pressupostos
enunciados, na informação técnica anexa, com base nos fundamentos jurídicos e
doutrinários expostos, atento ao disposto ao artigo 117.º do RJIGT.----------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------5º Passeio Off-Road – Pedido de Isenção de Taxas: - Foi aprovada, por unanimidade, a
isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão da Licença para Manifestação
Desportiva, para a realização do 5º Passeio Off-Road, no seguimento do pedido
apresentado pela Associação Sempre Escola.------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 18º do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Instalação de Circo – Licenciamento de Recinto Itinerante: - Foi presente um pedido de
instalação de circo, nos próximos dias 20 a 22 de junho de 2014, apresentado pela firma
Carlitos Unipessoal, Lda. Analisado o processo, incluindo a informação dos serviços
administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a emissão da respetiva
Licença de Recinto Itinerante e a dispensa da realização de vistoria ao recinto, atendendo
ao facto do requerente ter apresentado o Certificado de Inspeção dos Equipamentos de
Diversão e um Termo de Responsabilidade garantindo as boas condições do material
referente ao circo, bem como a sua correta montagem e manutenção.--------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Concurso Pecuário Regional da Raça Bovina Arouquesa da Feira do Arestal – Pedido de
Apoio: - À semelhança de anos anteriores, a Comissão Executivo do Concurso Pecuário
da Feira Anual do Arestal veio solicitar apoio, por parte do Município, para a realização do
Concurso Pecuário Regional da Raça Bovina Arouquesa da Feira do Arestal, a realizar-se
no próximo dia 25 de julho de 2014. Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou, por
unanimidade, atribuir um subsídio correspondente a 30% do valor da despesa com a
realização da feira, até ao limite de 500,00€ (quinhentos euros).--------------------------------Esta deliberação foi tomada de acordo com a competência dada à Câmara Municipal
através da alínea o) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
e art.º 7º do regulamento denominado “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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------
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Pedido de Apoio Financeiro para a 7ª Edição da Feira do Mirtilo: - Através de carta datada
de 5 de junho de 2014, a Agim – Associação para a Gestão, Inovação e Modernização do
Centro Urbano de Sever do Vouga veio solicitar o apoio financeiro por parte do Município
para a realização da 7ª Edição da Feira do Mirtilo. -----------------------------------------------Depois de analisado o pedido, foi feita a apreciação jurídica e elaborada a seguinte
proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------“Na sequência da aprovação do novo Regime Jurídico do Sector Empresarial Local,
feita com o Decreto-Lei nº50/2013, de 31 de agosto, para além das novas regras
quanto às participações locais em sociedades comerciais, foram introduzidas normas
que regulamentam e disciplinam as outras participações locais em entidades de
carácter não societário, tais como, fundações, cooperativas, associações de direito
privado, entre outras. --------------------------------------------------------------------------Num passado recente, tomamos conhecimento da solução interpretativa,
homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 27 de
agosto de 2013, que, sucintamente, transmite a opinião sobre a possibilidade de
atribuição de subsídios ao investimento e à exploração que podem as entidades
públicas participantes atribuir a outras entidades, designadamente em associações
que o município faça parte. -------------------------------------------------------------------Dentro do universo de “outras participações” temos, por exemplo, a AGIM –
Associação para a Gestão, Inovação e Modernização do Centro Urbanos de Sever do
Vouga. -------------------------------------------------------------------------------------------A AGIM foi constituída no ano de 2006, ao abrigo da Portaria nº188/2004, de 26 de
Fevereiro, e do Despacho nº26181/2005, de 20 de Dezembro, na forma de U.A.C. –
Unidade de Acompanhamento e Coordenação, com o objetivo da gestão, inovação e
modernização da requalificação daquele espaço. ------------------------------------------Foram sócios fundadores o Município de Sever do Vouga e a SEMA – Associação
Empresarial, tendo sido feita na associação a candidatura ao Programa Operacional
do Centro 2007-2013, com o projeto ECOPOLIS – Sever do Vouga:
Regenerar_Humanizar, com uma comparticipação aprovada e próxima dos 1,15
milhões de euros. -------------------------------------------------------------------------------Depois de organizado este processo e do apoio prestado no lançamento dos
procedimentos relacionados com a criação do “Gabinete de Apoio” bem como, das
empreitadas integradas naquele projeto, bem cedo, constatou a associação a
possibilidade de desenvolver atividades noutras áreas de interesse para o concelho.
A associação cresceu, quer no tipo de intervenção quer na área de atuação, tendo
inclusive sentido necessidade de alterar os seus estatutos (em 2013) de modo a
ampliar os fins por si desenvolvidos e permitir a sua atuação não apenas a nível
concelhio mas antes nacional. Este crescimento veio ainda reforçar a sua autonomia.
A aposta foi assertiva e direcionada para a produção de pequenos frutos,
designadamente com uma aposta muito forte no mirtilo, que veio a tornar-se um
ícone para o concelho de Sever do Vouga, permitindo avultados ganhos em vários
aspetos – sociais, económicos e de turismo. Com a sua dinâmica a Agim incentivou
a agricultura, permitindo a requalificação, reocupação e aproveitamento de centenas
de hectares de terrenos abandonados em todo o concelho, reduziu drasticamente o
número de desempregados dentro e fora do concelho, projetou o nome do concelho e
dos seus empresários nesta área de atividade a nível nacional e internacional,
dinamizando todas as demais áreas de atividade e consequentemente a economia
concelhia e até nacional. ----------------------------------------------------------------------Desde a data da sua constituição que qualquer das atividades desenvolvidas pela
associação no âmbito dos pequenos frutos e de novas amenidades desta terra têm
sido promovidas em parceria com o Município de Sever do Vouga, numa relação
público-privada, que permite assegurar a eficiência, segurança, qualidade e maior
projeção das iniciativas, com vantagens claras para ambas as entidades e um
benefício acrescido para a região. ------------------------------------------------------------A associação para além desta atividade, que inclui, anualmente, o certame da “Feira
do Mirtilo”, com uma projeção a nível regional e nacional, ao longo destes anos,
desenvolveu outras atividades, tais como: ---------------------------------------------------
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1. Elaboração e acompanhamento da implementação de um projeto de fileira
estratégica para a produção e comercialização de mirtilo que envolveu uma entidade
comercializadora, 42 produtores dos quais 14 jovens agricultores do concelho de
Sever do Vouga, Águeda, Vouzela, s. pedro do sul e vale de cambra; -----------------2. Implementação da certificação GLOBALGAP em 42 produtores de mirtilo; ---------3. Organização de campanhas de apoio ao comércio local (Animação de rua, Natal,
Páscoa, campanha de saldos, desfiles de moda, etc); --------------------------------------4. Apoio à criação do próprio emprego; -------------------------------------------------------5. Criação do GIP – Gabinete de inserção profissional em parceria com o IEFP; -------6. Desenvolvimento de ações de formação de curta duração (desde 2008 foram
ministrada 44.953.50 horas de formação com a participação de 1.295 formandos); --7. Coordenação do programa FINICIA em Sever do Vouga; -------------------------------8. Elaboração e a acompanhamento do projeto de Regeneração Urbana- ECOPOLIS –
Sever do Vouga: Regenerar_Humanizar; ---------------------------------------------------9. Criação e promoção da marca Sever do Vouga – Capital do Mirtilo; ------------------10. Desenvolvimento de serviços de aconselhamento técnico para produtores de mirtilo
de outros pequenos frutos; --------------------------------------------------------------------11. Organização de jornadas técnicas, seminários, palestras, congresso, dias de campo,
visitas de estudo, encontros e outros eventos; ----------------------------------------------12. Implementação, promoção e coordenação do projeto Bolsa de Terras de Sever do
Vouga. -------------------------------------------------------------------------------------------Sendo certo que o apoio da autarquia era inevitável, também se reconhece o trabalho
da associação na captação ininterrupta de recursos externos, através da submissão de
várias candidaturas aos diversos programas, com impactos verdadeiramente
positivos para os diversos agentes económicos, designadamente ao nível do
concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------O apoio que tem sido prestado pelo Município à AGIM, ao longo destes últimos
anos, foi efetuado numa perspetiva de desenvolvimento económico e social das
populações sem conceder benefícios para a fixação de preços inferiores aos
praticados pelo mercado, mas, tão-somente, o financiamento da parte não
comparticipada pelos programas nacionais ou comunitários e dos recursos próprios
obtidos durante a realização deste evento. Aliás a associação na sua vivência diária é
auto-sustentável, pelas receitas que consegue obter dos trabalhos e prestações de
serviços que executa para as mais variadas entidades particulares e públicas que,
reconhecendo o mérito do seu trabalho, recorrem aos seus serviços. -------------------Existem no entanto determinadas atividades, como enfoque para o caso da “Feira do
Mirtilo”, que pela dimensão que assume (espacial, financeira, de logística, entre
outros), e moldes em que está estruturada (garantir a presença dos produtos e
produtores locais para exposição e comercialização; apresentação de um cartaz do
evento apelativo, de modo a trazer largas centenas e até milhares de pessoas a Sever
do Vouga), desde logo resultante do impulso inicial que o apoio do Município lhe
proporcionou; cuja continuidade carece ainda do seu apoio, por forma a garantir os
mesmos níveis de qualidade, eficácia e projeção. -----------------------------------------Verificamos, portanto, não estarmos perante um subsídio à exploração pelos
seguintes motivos: -----------------------------------------------------------------------------a) Não existência de uma contrapartida direta para o Município de Sever do Vouga,
decorrente da realização da feira anual do mirtilo; ----------------------------------------b) A prática de preços de mercado em todas as transações com o público ou empresas
participantes; ------------------------------------------------------------------------------------c) A realização do evento numa perspetiva de parceria entre um ente público
(Município de Sever do Vouga) e um ente privado (AGIM), com um objetivo
específico e devidamente determinado, que se prende com a vontade de se dar a
conhecer o melhor que se consegue com a exploração dos pequenos frutos no
concelho de Sever do Vouga e que se tornou numa amenidade para as populações
deste concelho. ---------------------------------------------------------------------------------Pode-se dizer que o apoio do Município de Sever do Vouga se traduz numa
transferência de recursos não revestindo o conceito de subsídio à exploração,
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constituindo apenas a atribuição e uma verba global à associação para que a mesma,
no desenvolvimento desta atividade possa fazê-lo com a qualidade, dimensão e
projeção que o evento necessita para, assumindo uma dimensão nacional, permitir
divulgar e desenvolver o Município de Sever do Vouga, sendo certo que para a
realização do evento todos os bens e serviços são adquiridos a preços de mercado. -Atenta a contextualização material supra mencionada, entendemos que, salvo o
devido respeito por opinião contrária, a Câmara Municipal no uso da competência
que lhe é conferida pela alínea o) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro e ainda de acordo com o disposto no art.º 7º do regulamento
denominado “Programa para a concessão de apoios ao desenvolvimento cultural,
social, recreativo e desportivo ao associativismo do concelho” poderá decidir pela
aprovação de uma transferência financeira para a AGIM fazer face à parte das
despesas não comparticipada da candidatura que foi aprovada para a realização do
certame de 2014, da “Feira do Mirtilo”. ----------------------------------------------------Assim sendo, proponho a aprovação da transferência de recursos financeiros
necessários à realização do certame de 2014, na parte não comparticipada.” ---------Depois de analisado o pedido e a proposta formulada, o órgão executivo aprovou, por
unanimidade, a atribuição de uma transferência financeira para a AGIM efetuar o
pagamento da componente não comparticipada das despesas despendidas ou a despender
com a realização da 7.ª Feira Nacional do Mirtilo. ------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada de acordo com a competência dada à Câmara Municipal
através da alínea o) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
e art.º 7º do regulamento denominado “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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Freguesias – Apoio para Transporte de Crianças: - Na sequência do pedido apresentado
pela Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga para comparticipação dos encargos
relacionados com o transporte de crianças e considerando o exposto na informação n.º 12 –
DAF/2014 emitida pelo Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, decidiu a
Câmara Municipal, por unanimidade, que fosse apresentada uma proposta à Assembleia
Municipal para deliberar, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art.º 25º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, para apoiar em 50% dos encargos suportados pelas freguesias
que fizeram o transporte de crianças e relativamente a despesas com data anterior à
aprovação do regulamento de atribuição de apoios às freguesias. ------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Fundação de Edite Costa Matos, Mão Amiga – Cedência Gratuita do Autocarro: - No
âmbito da realização de uma atividade solidária, entre Aveiro e Ílhavo, no próximo dia 25
de junho de 2014, a Fundação Mão Amiga veio solicitar a utilização gratuita do autocarro
municipal. Analisado o pedido, a Câmara Municipal autorizou, por unanimidade, a
utilização gratuita do autocarro municipal para o fim pretendido.-------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Autocarro Municipal – Cedência Gratuita: - Através de carta datada de 5 de maio de 2014,
a Comissão Executiva para a Homenagem Nacional aos Combatentes 2014 veio solicitar a
isenção do pagamento relacionado com a taxa devida pela utilização do autocarro
municipal no passado dia 10 de junho de 2014, para poderem estar presentes no encontro
junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém. Analisado o pedido, a
Câmara Municipal autorizou, por unanimidade, a utilização gratuita do autocarro
municipal para aquele transporte.--------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Clube Desportivo e Recreativo da Silveira – Cedência de Materiais: - Depois de analisado
o pedido apresentado pelo Clube Desportivo e Recreativo da Silveira, bem como, a
informação do Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, decidiu a Câmara
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Municipal, por unanimidade, oferecer os materiais solicitados e destinados à construção do
muro de suporte. ---------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada de acordo com a competência dada à Câmara Municipal
através da alínea o) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
e art.º 7º do regulamento denominado “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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

