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------------------------------------------ACTA N.º 19/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia oito de outubro de dois mil e catorze.-------------------------------- No dia oito de outubro 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.------ Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, Presidente;
Idalina Pereira Tavares, Maria Elisabete Martins Henriques, António Rodrigues Ferreira e
Raul Alberto Conceição Duarte, Vereadores.-------------------------------------------------------- Foram registadas as faltas justificadas de Nuno Ferreira e Almeida e Costa.----------------- 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----------------------------------------− Projetos-Âncora Promovidos pela Adrimag – “Montemuro, Arada e Gralheira, EEC”-− Plano Sinalização – Estreitamento Faixa Rodagem E.M. 569 (Escalão de Ermida)-----− Licenciamento Festa das Eiras – Ratificação-----------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 03 de outubro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 2.858.885,99€ (dois milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil,
oitocentos e oitenta e cinco euros e noventa e nove cêntimos) e Operações não
Orçamentais = 585.182,99€ (quinhentos e oitenta e cinco mil, cento e oitenta e dois euros e
noventa e nove cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de 2.724.204,27€ (dois
milhões, setecentos e vinte e quatro mil, duzentos e quatro euros e vinte e sete cêntimos).-Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Vouga Sport Clube – Agradecimento: - A Câmara tomou conhecimento do agradecimento
do Vouga Sport Clube referente ao apoio dado na realização do 34º e 35º
Ralicross/Kartcross de Sever do Vouga.------------------------------------------------------------Petição n.º 419/XII/3ª – Contra o Encerramento do Tribunal de Sever do Vouga: - Foi
dado conhecimento ao órgão executivo da admissão, por parte da Assembleia da
República, da petição contra o encerramento do Tribunal de Sever do Vouga.----------------Justificação de Falta: - A Câmara tomou conhecimento da comunicação de Nuno Ferreira
a justificar a sua falta na presente reunião. Mais informou o presidente da Câmara
Municipal que Almeida e Costa não estaria presente na reunião por estar em Bruxelas no
Parlamento Europeu.-----------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------António Ferreira perguntou se existe forma de tratar de documentação simples que era da
competência do Tribunal, como é o caso dos registos criminais, para evitar-se a deslocação
a Albergaria-a-Velha.----------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse que, isso seria possível se, na altura em que foi tomada a
decisão de fechar o Tribunal, o município tivesse aceite a secção de proximidade, mas não
o fez porque essa aceitação significaria que não se estava contra o encerramento do
Tribunal, então era possível termos esse serviço.--------------------------------------------------Idalina Tavares falou sobre os resultados negativos da análise à água dos fontanários feitos
no concelho, de acordo com o artigo no Beira Vouga da segunda quinzena de outubro.-----O presidente da Câmara informou que esses resultados são relativos e não espelham a
realidade, porque basta haver uns dias de grande chuva para alterar temporariamente os
resultados da água e que esses resultados não eram preocupantes por essa razão.--------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Projetos-Âncora Promovidos pela Adrimag – “Montemuro, Arada e Gralheira, EEC”: No âmbito da candidatura apresentada pela Adrimag, que elaborou uma Estratégia de
Eficiência Coletiva para o território abrangido pelos sete municípios da sua área de
abrangência, a EEC “Montemuro, Arada e Gralheira”, a Câmara Municipal analisou o
memorando informativo que contém os objetivos e aprovou, por unanimidade, ratificar a
adesão a àquele projeto âncora. Mais aprovou, por unanimidade, suportar o pagamento da
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parte não comparticipada pelo QREN, que corresponde a 36.356,10€ (trinta e seis mil,
trezentos e cinquenta e seis euros e dez cêntimos), valor dividido em três anos (9.100,21€
em 2013, 13.450,78€ em 2014 e 13.805,11€ em 2015), e relacionada com intervenções a
realizar no concelho e que venham a ter impacto neste município.------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da competência conferida ao órgão executivo pela
alínea o) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-----------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, António Ferreira
e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------------------------------------Plano Sinalização – Estreitamento Faixa Rodagem E.M. 569 (Escalão de Ermida): - A
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o plano de sinalização do estreitamento
temporário da faixa de rodagem da E.M. 569, para a execução de extensómetros, no
âmbito da empreitada geral de construção do aproveitamento hidroelétrico de RibeiradioErmida.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, António Ferreira
e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------------------------------------Licenciamento Festa das Eiras – Ratificação: - Foi ratificada, por unanimidade, a emissão
de uma Licença de Recinto Improvisado para a realização da Festa das eiras, em Cedrim,
de acordo com a informação dos serviços administrativos.---------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

