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------------------------------------------ACTA N.º 23/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de dezembro de dois mil e catorze.------------------------------ No dia dez de dezembro 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 vinte 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----------------------------------------- Ordem dos Psicólogos – Aditamento ao Protocolo-------------------------------------------- Ocupação de Espaço no Vougapark-------------------------------------------------------------- Universidade Sénior – Pedido Isenção Taxa---------------------------------------------------- Freguesias – Apoios-------------------------------------------------------------------------------1) União das Freguesias de Cedrim e Paradela – Apoio ao Investimento----------------2) Freguesia de Talhadas – Aquisição de Equipamentos-----------------------------------3) Freguesia de Talhadas – Transporte de Idosos--------------------------------------------4) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Aquisição de Equipamentos-------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Transporte de Crianças e Rota das
Laranjeiras-------------------------------------------------------------------------------------- Vouga Sport Clube - 35º Ralicross--------------------------------------------------------------- Atendimento e Tesouraria – Caixas, Abonos para Falhas e Contas Bancárias---------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 05 de dezembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = € 3 002 803,09 (três milhões, dois mil, oitocentos e três euros e
nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = € 560 408,90 (quinhentos e sessenta mil,
quatrocentos e oito euros e noventa cêntimos).-----------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de €1 506 581,57 (um
milhão, quinhentos e seis mil, quinhentos e oitenta e um euros e cinquenta e sete
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------ABAP – Plano de Atividades e Orçamento 2015: - A Câmara tomou conhecimento dos
documentos que integram o Plano de Atividades e Orçamento 2015 do Biocant Park.------Alterações aos Zonamentos e Coeficientes de Localização – Nomeação de Técnico: - A
Câmara tomou conhecimento da nomeação do técnico Arq.º António Guedes, para servir
de interlocutor junto dos serviços locais da Autoridade Tributária na fixação do
zonamento, no âmbito das alterações aos zonamentos e coeficientes de localização para
cálculo do valor patrimonial tributário (código do IMI).------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira interveio para pedir alguma informação relativamente aos procedimentos
que irão ser analisados na sessão da Assembleia Municipal de 12 de dezembro de 2014,
uma vez que foi abordado sobre o assunto e não tinha conhecimento de, pelo menos, um
dos mesmos, tratando-se da “Aquisição de Serviços de Animação do Centro Urbano”.
Disse ainda que, como já tinha sido referido em reuniões anteriores, dos procedimentos de
aquisição de serviços acima dos cinco mil euros que não necessitam de vir à reunião de
Câmara seria feita uma listagem para conhecimento do órgão executivo.----------------------Seguidamente, perguntou se ia avançar a utilização do logotipo aprovado em reunião do
início do ano, uma vez que não viu o mesmo aplicado em nenhum suporte.-------------------Respondendo à intervenção de Nuno Ferreira, o presidente da Câmara disse que,
relativamente aos procedimentos, os que são analisados pela Assembleia Municipal
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passam primeiro pela Câmara Municipal, no entanto, pode ter havido uma falha nalgum
deles, o que poderá ter acontecido com o caso que o vereador tinha mencionado, por ter
sido uma aquisição muito recente.-------------------------------------------------------------------O Diretor de Departamento também explicou que, quando foi elaborada a listagem para ser
levada à Assembleia Municipal, pediu à funcionária para verificar se faltaria algum
procedimento, e essa aquisição, como é muito recente, não foi dada a conhecer ao órgão
executivo, o que provocou a falha. Trata-se de uma aquisição de serviços à Agim para a
organização da Feira do Mirtilo, animação de rua diversa, incluindo durante o Natal 2015,
realização de workshops, e diversos eventos em 2015.-------------------------------------------Relativamente ao logotipo, o presidente da Câmara disse também ter estranhado o facto de
ainda não ter visto qualquer documento com a nova imagem.-----------------------------------O Diretor de Departamento explicou que, apesar de o órgão executivo ter aprovado o novo
logotipo em reunião de 12 de fevereiro de 2014, não avançou com a sua implementação
porque achou que a imagem não tinha sido do agrado de todos.---------------------------------O presidente da Câmara decidiu reunir as imagens analisadas naquela reunião, entre outras,
para uma nova análise do órgão executivo e num prazo de dois meses.--------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Ordem dos Psicólogos – Aditamento ao Protocolo: - Foi aprovado, por unanimidade, o
Aditamento do Protocolo de Colaboração celebrado em entre a Ordem dos Psicólogos
Portugueses e o Município de Sever do Vouga em 13 de fevereiro de 2012.------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Ocupação de Espaço no Vougapark: - A análise deste assunto foi adiada para uma
próxima reunião.----------------------------------------------------------------------------------------Universidade Sénior – Pedido Isenção Taxa: - Através de carta recebida em 03 de
dezembro de 2014, a Universidade Sénior de Rotary de Sever do Vouga veio requerer a
isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e do
Espectáculo, no próximo dia 28 de dezembro de 2014, para a realização de uma festa de
Natal. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do
pagamento da referida taxa.---------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais, conjugado com o artigo 20º do Regulamento
Municipal de Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do
Espectáculo.---------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e António Ferreira.----------------------------------------------------------Freguesias – Apoios:-----------------------------------------------------------------------------------1) União das Freguesias de Cedrim e Paradela – Apoio ao Investimento: - Nos termos do
artigo 5º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias, a União das
Freguesias de Cedrim e Paradela veio apresentar candidatura a um apoio financeiro por
parte do Município para a realização de uma reparação de lavadouros públicos existentes
naquela freguesia. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, e
nos termos do n.º 4 do artigo 10º daquele regulamento, atribuir um subsídio de montante
igual à despesa suportada no valor de € 4 280,40 (quatro mil, duzentos e oitenta euros e
quarenta cêntimos) para apoiar nas despesas com a reparação dos lavadouros públicos,
através da celebração de um contrato-programa.---------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e António Ferreira.----------------------------------------------------------2) Freguesia de Talhadas – Aquisição de Equipamentos: - Através de carta datada de 24
de novembro de 2014, a Junta de Freguesia veio solicitar a atribuição de um subsídio, ao
abrigo do artigo 5º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias, para
a aquisição de equipamentos e realização de grandes reparações em edifícios e instalações
da freguesia (sede e sanitários). Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, e nos termos do n.º 4 do artigo 10º daquele regulamento, atribuir um subsídio
no valor de € 5 000,00 (cinco mil euros) para apoiar nas despesas com a aquisição de
equipamentos e realização de grandes reparações em edifícios e instalações da freguesia
(sede e sanitários), através da celebração de um contrato-programa.-----------------------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e António Ferreira.----------------------------------------------------------3) Freguesia de Talhadas – Transporte de Idosos: - A Junta de Freguesia de Talhadas veio
solicitar a atribuição de um subsídio, ao abrigo do artigo 4º do Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios às Freguesias, para transporte de idosos para o Centro de Dia
daquela freguesia e a organização de uma festa-convívio de Natal. Analisado o pedido, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, e nos termos do n.º 4 do artigo 10º daquele
regulamento, atribuir um subsídio no valor de € 4 000,00 (quatro mil euros) para apoiar nas
despesas com o transporte de idosos para o Centro de Dia daquela freguesia e a
organização de uma festa-convívio de Natal, através da celebração de um contratoprograma.------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e António Ferreira.----------------------------------------------------------4) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Aquisição de Equipamentos: - Através de carta
datada de 17 de novembro de 2017, a Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga veio
solicitar a atribuição de um subsídio, ao abrigo do artigo 5º do Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios às Freguesias, para a aquisição de equipamentos e elaboração de um
projeto para o Parque de Santa Quitéria. Analisado o pedido, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, e nos termos do n.º 4 do artigo 10º daquele regulamento,
atribuir um subsídio no valor de € 5 000 (cinco mil euros) para apoiar nas despesas com a
aquisição de equipamentos e elaboração de um projeto para o Parque de Santa Quitéria,
através da celebração de um contrato-programa.---------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e António Ferreira.----------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Transporte de Crianças e Rota das Laranjeiras: A Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga veio solicitar a atribuição de um subsídio,
ao abrigo do artigo 4º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias,
para o transporte das crianças da pré-primária e 1º ciclo daquela freguesia, assim como a
comemoração de mais um aniversário da Rota das Laranjeiras com organização da
caminhada. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, e nos
termos do n.º 4 do artigo 10º daquele regulamento, atribuir um subsídio no valor de € 4 000
(quatro mil euros) para apoiar nas despesas com o transporte das crianças da pré-primária e
1º ciclo daquela freguesia, assim como a comemoração de mais um aniversário da Rota das
Laranjeiras com organização da caminhada, através da celebração de um contratoprograma.------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e António Ferreira.----------------------------------------------------------Vouga Sport Clube – 35º Ralicross: - Foi realizado o 35º Ralicross nos passados dias 13 e
14 de setembro, organizado pelo Vouga Sport Clube, que veio entregar um relatório onde
apresenta todos os elementos relacionados com aquele evento. Em reunião de 27 de agosto
de 2014, a Câmara Municipal aprovou a oferta dos prémios daquele evento, os quais
vieram a ser adquiridos pela associação. Assim, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de € 1 500,00 (mil e quinhentos euros)
para o mesmo fim e para as demais despesas relacionadas com a prova.-----------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 7º do Programa para a Concessão
de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao
Associativismo do Concelho conjugado com a alínea u) 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, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e António Ferreira.----------------------------------------------------------Atendimento e Tesouraria – Caixas, Abonos para Falhas e Contas Bancárias: - Foi
aprovado, por unanimidade, proceder a alguns ajustamentos a realizar no serviço de
Tesouraria e no Balcão de Atendimento, de acordo com o seguinte:----------------------------a) Preparação e autorização da funcionária Rosângela Gomes Fernandes para integrar o
conjunto de trabalhadoras que podem desempenhar funções temporárias na Tesouraria,
incluindo fazer-se as devidas alterações quanto à movimentação de contas bancárias
como utilizadora com permissões de autorização;---------------------------------------------
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b) A criação de caixas à semelhança das atuais funcionárias do Balcão de Atendimento
para as colaboradoras Carla Alexandra Pereira da Silva e Catarina Alexandra Alves de
Freitas Santos, assim como o pagamento do abono para falhas devido pelo
manuseamento de dinheiro.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e António Ferreira.-----------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não houve qualquer intervenção.------------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

