--------------------------------------------ATA N.º 12/2018----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e sete de junho de dois mil e dezoito.-------------------------- No dia vinte e sete de junho de dois mil e dezoito, 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 Administrativo e
Financeiro para redação da respetiva ata.--------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: José Manuel Barbosa de Almeida e Costa,
Vice-Presidente; Paulo César de Bastos Martins, Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo,
Ricardo Manuel Tavares da Silva, Maria Elisabete Martins Henriques e Raul Alberto da
Conceição Duarte, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às dez horas, tendo sido dispensada a leitura da ata da
reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os membros que
estiveram presentes naquela reunião, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no
final da mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de António Coutinho.----------------------------------------A ata da reunião anterior foi aprovada, por unanimidade, pelos membros Almeida e Costa,
Paulo Martins, Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-----------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Abertura de Procedimento “Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”------------------ Pedidos de Isenção de Taxa----------------------------------------------------------------------1) Idealizar & Concretizar – Licença Manifestação Desportiva-----------------------------2) Filarmónica Severense – Utilização do CAE----------------------------------------------- Alteração de Denominação de Projeto---------------------------------------------------------- Abertura de Procedimento Concursal – Gabinete de Proteção Civil e Florestas---------- Atribuição de Subsídio Anual às IPSS, Coletividades e Associações 2018--------------- Apoio para Desfile Mirtilitos 2018-------------------------------------------------------------- Ficavouga 2018 – Programa Cultural e Orçamento Previsional---------------------------- Centro de BTT Serra do Arestal – Projeto--------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 21 de junho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
operações orçamentais = € 3 132 044,33 (três milhões, cento e trinta e dois mil, quarenta e
quatro euros e trinta e três cêntimos) e operações não orçamentais = € 630 487,44
(seiscentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos).--Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 711 335,64 (setecentos
e onze mil, trezentos e trinta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos).---------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------1) Relatório sobre a Auditoria das Demonstrações Financeiras: - A Câmara Municipal
tomou conhecimento do conteúdo do relatório, elaborado pelo ROC, sobre as
demonstrações financeiras do município, bem como a Certificação Legal de Contas.-------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins disse que, embora na última reunião o Vice-presidente tenha dito ao
vereador Pedro Lobo que não tinha havido novas obras lançadas, a empreitada do
alargamento e pavimentação da Travessa da Variante de Cedrim foi assinada no dia 25
maio 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente disse que a obra está consignada, mas que ainda não foi iniciada
fisicamente. Mais disse que a observação era pertinente e que, a partir de agora, mal se
inicie uma obra, ou mal seja assinada a consignação, o executivo será informado.
Aproveitou para informar que a obra do muro na Ribeirada tinha sido concluída.------------Paulo Martins retomou o uso da palavra para dizer que, tendo em conta a consolidação das
contas da Agim no perímetro da consolidação da Câmara Municipal, pelo método de
consolidação integral, significa que a Câmara Municipal exerce o controlo da Agim
segundo as definições de controlo emanadas pela Orientação n.º 1/2010 que, com certeza,
foram as orientações seguidas, relativamente à consolidação de contas do setor
administrativo. E, tendo em conta aquela definição, perguntou se existe algum parecer
jurídico que a Câmara Municipal tenha pedido, nos últimos tempos, que define o controlo
da Agim por parte da Câmara Municipal. E, a existir, gostava de ter cópia desse parecer

jurídico. Perguntou ao Vice-presidente se sabe se a Agim está a ser gerida sob as normas e
regulamentos aplicáveis a organizações e instituições públicas ou se sabe se ela tem de ser
gerida por essas normas.-------------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente perguntou ao Diretor de Departamento se existe algum parecer jurídico.
O Diretor de Departamento disse ser necessário verificar se o parecer jurídico existente é
sobre essa matéria.--------------------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente pediu ao Diretor de Departamento para fazer o envio do parecer, se o
mesmo for atinente ao pedido, se não, será necessário pedir um parecer atinente à questão
colocada.-------------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins terminou a sua intervenção dizendo que, segundo o que tinha entendido, o
relatório tem que ver com a posição dominante que a Câmara Municipal tem no seio da
Agim, seja por norma ou regulamento da Agim, seja pela posição orçamental que a
Câmara Municipal tem ao longo destes anos todos, perguntando até que ponto é que a
Agim não tem que cumprir as mesmas normas que o município.--------------------------------O Vice-presidente disse que isso, ou é a própria lei que responde à dúvida colocada ou,
então, há-de haver um parecer que responda a isso.-----------------------------------------------O Diretor de Departamento disse que a relação do município para a Agim é que tem regras
e que essas regras estão na Lei 50/2012.------------------------------------------------------------Ricardo Silva disse ter algumas sugestões para apresentar e uma questão a colocar. Sobre
a paragem de autocarro localizada em frente à Junta de Freguesia de Talhadas, disse estar
muito danificada e que as férias eram uma boa altura para proceder ao seu arranjo para o
próximo ano letivo. Falou sobre o facto de não existir iluminação pública numa rua da
Póvoa, em Talhadas.-----------------------------------------------------------------------------------Raul Duarte disse que, onde tem casas há iluminação e que falta apenas numa parte da rua
de acesso a essas casas. Mais referiu ter solicitado um orçamento à EDP para se colocar
esse ramal de iluminação.-----------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva continuou a sua intervenção dizendo que, em Paço, de Cedrim, numa estrada
onde se corta para a Eira dos Canastros, é muito complicado virar para lá. Por fim,
perguntou se o município podia intervir junto da Ersuc, uma vez que, quando fazem a
recolha do lixo, deixam a estrada toda suja.--------------------------------------------------------O Vice-presidente disse ter tomado nota das sugestões.---------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Abertura de Procedimento “Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”: - Nos termos da
informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, ao abrigo do
previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,
aprovar a ratificação da abertura de um concurso público, para a “Qualificação do Espaço
Público – 2ª Fase”. Foi, de igual modo, aprovado o Programa de Procedimento, Caderno
de Encargos, Projeto de Execução Final e o seguinte:---------------------------------------------a) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------- Membros efetivos: Raúl Alberto da Conceição Duarte, Fernando Marques Sá
Marinheiro e Maria Isabel Figueiredo da Silva.------------------------------------------- Membro suplente: Lúcia Maria Soares Coutinho e Maria Manuela Pereira.--------b) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – fosse fixado em € 300
000 00 (trezentos mil euros);---------------------------------------------------------------------c) Que o prazo de execução da prestação de serviço seja de 300 dias, com início na data
da decisão de adjudicação ou do contrato, nos termos do artigo 43º do CCP;------------d) Que nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho, foi autorizada a despesa relacionada com a execução daqueles serviços.---------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Pedidos de Isenção de Taxa:--------------------------------------------------------------------------1) Idealizar & Concretizar - Licença para Manifestação Desportiva: - Através de
requerimento datado de 15 de junho de 2018, a Associação São Mateus – Idealizar &
Concretizar veio requerer a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de
uma licença para manifestação desportiva, o 1ª Passeio do Concelho de Sever do Vouga
em Bicicleta, a realizar-se no próximo dia 01 de julho de 2018. Analisado o pedido e

respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a isenção do pagamento da referida taxa.------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------2) Filarmónica Severense - Utilização do CAE: - Através de duas cartas datadas de 12 de
junho de 2018, a Filarmónica Severense veio requerer a isenção do pagamento da taxa
relacionada com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, nos próximos dias 23
de setembro e 23 de dezembro de 2018, para a realização de um concerto de encerarmento
e um concerto de Natal, respetivamente. Analisado o pedido e respetiva informação dos
serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do
pagamento das referidas taxas.------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Alteração de Denominação de Projeto: - O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
alteração da denominação do projeto
2018I139 (09010102) “Intempéries Restabelecimento de Infraestruturas (Construção de Muros)” para “Restabelecimento de
Infraestruturas (Construção de Muros)”, uma vez que o nome original leva a crer que
apenas se pode afetar despesas relacionadas com intempéries e torna-se necessário
proceder ao restabelecimento de muros por diversos outros motivos.--------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Abertura de Procedimento Concursal - Área da Proteção Civil e do Ambiente: - No âmbito
do artigo 10º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, foi elaborada e presente uma proposta
do Vice-presidente da Câmara Municipal para a abertura de um procedimento concursal,
com vista à contratação de um Técnico Superior para exercer funções no Gabinete de
Proteção Civil e Florestas.-----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Atribuição de Subsídio Anual às IPSS, Coletividades e Associações 2018: - À semelhança
de anos anteriores, a Câmara Municipal tomou conhecimento da proposta elaborada na
sequência da análise efetuada aos planos de atividades daquelas entidades e constatado o
interesse municipal das mesmas, para atribuição do subsídio anual às IPSS, Coletividades e
Associações do Município de Sever do Vouga, por parte da técnica superior do Gabinete
de Desenvolvimento Local. No uso da competência conferida através da alínea u) do n.º 1
do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, apoiar as seguintes coletividades que desenvolvem atividades no município,
consideradas de interesse municipal, através da atribuição de subsídio nos valores em euros
abaixo indicados:---------------------------------------------------------------------------------------a) Culturais (Grupos Etnográficos e Musicais):----------------------------------------------------- Banda União Musical Pessegueirense.............................................................. 10 000,00
- Filarmónica Severense...................................................................................... 10 000,00
- Rancho Folclórico Infantil Florinhas de Silva Escura........................................ 1 500,00
- Rancho Folclórico de Sever do Vouga............................................................... 1 500,00
b) Desportivos:------------------------------------------------------------------------------------------- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga.............................. 9 500,00
- Associação Desportiva e Cultural de Lourizela.................................................. 1 800,00
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas.............................................................. 11 000,00
- JAP – Juventude Académica Pessegueirense................................................... 10 000,00
- Sever Fintas........................................................................................................ 3 000,00
- Vouga Sport Clube............................................................................................. 8 000,00
c) Sociais:------------------------------------------------------------------------------------------------- APCDI.............................................................................................................. 11 000,00
- Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga.................... 4 000,00
- Centro Social Paroquial Maria da Glória.......................................................... 11 000,00
- Fundação Bernardo Barbosa de Quadros......................................................... 11 000,00
- Fundação Edite Costa Matos – Mão Amiga....................................................... 3 000,00
- Santa Casa da Misericórdia.............................................................................. 11 000,00

- Fabrica da Igreja de Sever do Vouga (Grupo Cáritas Paroquial).......................... 500,00
d) Proteção Civil e Defesa do Meio Ambiente:----------------------------------------------------- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga............................ 25 000,00
e) Educação, para atividades extracurriculares:----------------------------------------------------- APESE – Associação de Pais e Encarregados de Educação de Silva Escura........ 600,00
- APENESEV........................................................................................................... 700,00
- Associação de Pais da Freguesia de Cedrim.......................................................... 500,00
- Assoc. Pais e E. E. do 1º Ciclo e JI de Paradela do Vouga................................... 500,00
- Assoc. Pais e E. E. do Núcleo Escolar de Pessegueiro do Vouga......................... 600,00
- Assoc. Pais e E. E. de Rocas do Vouga................................................................. 600,00
- Assoc. Pais e E. E. Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga.................. 1 500,00
- Associação de Pais e E. E. das Escolas de Talhadas............................................. 500,00
f) Cultural, Lúdica e Outros:--------------------------------------------------------------------------- Agrupamento de Escuteiros de Rocas do Vouga................................................... 500,00
- Associação Águias da Mouta................................................................................ 300,00
- Associação de Apoio Social e Humanitário Cedrinense.................................... 1 000,00
- Associação de Artesãos de Sever do Vouga.......................................................... 800,00
- Associação Cultural e Desportiva de Dornelas.................................................. 1 500,00
- Associação Cultural e Social de Couto de Esteves................................................ 850,00
- Associação Desportiva Águias de Carrazedo........................................................ 600,00
- Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense........................... 1 500,00
- Associação Humanitária de Talhadas................................................................. 1 000,00
- Associação Irmãos Unidos das Talhadas............................................................... 300,00
- Associação São Mateus Idealizar & Concretizar................................................... 800,00
- Associação Sempre Escola.................................................................................... 600,00
- Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva da Macida......................... 500,00
- Centro Desportivo e Cultural de Paradela............................................................. 800,00
- Clube de Caça e Pesca de Rocas e Couto de Esteves............................................ 500,00
- Clube Desportivo Recreativo da Silveira.............................................................. 500,00
- Clube Recreativo e Cultural de Talhadas.............................................................. 850,00
- Encosta da Oliveira – Associação Desenvolvimento Humano.............................. 600,00
- Grupo Recreativo, Cultural e Social Silvaescurense.......................................... 1 500,00
- Jovouga – Associação Cultural e Recreativa de Cedrim.................................... 1 600,00
- LANCE – Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de Esteves......................... 850,00
- Landsdsever – Associação para a Promoção do Património................................. 750,00
- Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Sever do Vouga.................................... 600,00
- Liga dos Amigos do Folharido e Braçal................................................................ 800,00
- Mimos e Tratos...................................................................................................... 300,00
- Rotary Club de Sever do Vouga......................................................................... 1 500,00
- Severi – Associação Cultural de Expressão Dramática...................................... 1 200,00
- Turma dos Melhores........................................................................................... 1 000,00
- Viking Kayak Clube.............................................................................................. 500,00
Mais foi deliberado celebrar contratos de desenvolvimento desportivo com as associações
desportivas e protocolos com as demais coletividades, que serão assinados em cerimónia
convocada para esse efeito. ---------------------------------------------------------------------------Paulo Martins sugeriu a criação de um mecanismo que acompanhasse as associações na
altura da elaboração dos seus planos de atividades e que fosse elaborada uma espécie de
auto-calendarização das atividades que as associações realizam, uma vez que seria
interessante terem uma ferramenta que lhes permitisse saber o que é que determinadas
associações pudessem ter já marcado para os dias em que eles querem fazer as atividades.-Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Apoio para Desfile Mirtilitos 2018: - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o
apoio a conceder às associações/instituições do concelho com crianças a participarem no
desfile dos “mirtilitos”, no âmbito da Feira Nacional do Mirtilo 2018, no valor de € 4,00
por cada criança.-----------------------------------------------------------------------------------------

Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u), do n.º 1, do artigo 33º do Anexo I da
Lei 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Ficavouga 2018 – Programa Cultural e Orçamento Previsional: - O órgão executivo tomou
conhecimento do programa cultural do palco principal da Ficavouga 2018 e respetivo
orçamento previsional.---------------------------------------------------------------------------------Centro de BTT Serra do Arestal – Projeto: - O órgão executivo aprovou, por unanimidade,
o projeto para implementação do “Centro de BTT – Serra do Arestal” e a rede de percursos
propostos, assim como a possibilidade de ser construído o “Módulo de Balneários e
Oficina de BTT na entrada do Parque Urbano da Vila”.------------------------------------------Paulo Martins disse que era importante saber que custo irá implicar aquele equipamento,
em termos de manutenção, uma vez que o mesmo irá espelhar-se nos próximos orçamentos
da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

