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------------------------------------------ACTA N.º 13/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de julho de dois mil e treze.--------------------------------------- No dia dez de julho de dois mil e treze, 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: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Maria Elisabete Martins Henriques,
João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de Raul Alberto Conceição Duarte por se encontrar de
férias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Conselho Diretivo dos Baldios do Lugar da Macida – Pedido de Apoio-------------------- Aquisições Amigáveis de Terreno----------------------------------------------------------------- Projetos Promovidos pela Adrimag--------------------------------------------------------------- Utilização Gratuita CAE---------------------------------------------------------------------------- Pedido de Redução de Taxa------------------------------------------------------------------------ Filarmónica Severense – Apoio-------------------------------------------------------------------- Festival Guitarras Mágicas – Apoio--------------------------------------------------------------- Agim – Programa POPH – Apoio----------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------1) Revisões de Preços------------------------------------------------------------------------------2) Proposta de Atribuição de Subsídio Anual------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de julho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.407.249,52€ (um milhão, quatrocentos e sete mil, duzentos e
quarenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos) e Operações não Orçamentais =
514.819,31€ (quinhentos e catorze mil, oitocentos e dezanove euros e trinta e um
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O vereador João Almeida pediu para lhe ser facultado o extrato da conta corrente da
Reclacambra e o contrato que a mesma detém com o Município relativamente aos placards
localizados na entrada da Zona Industrial dos Padrões, na rotunda de Talhadas e na rotunda
da variante com cruzamento para Rocas do Vouga.-----------------------------------------------O presidente da Câmara disse que iria recolher essa informação.---------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Conselho Diretivo dos Baldios do Lugar da Macida – Pedido de Apoio: - Através de carta
datada de 20 de abril, o Conselho Diretivo dos Baldios do Lugar da Macida veio solicitar o
empréstimo da retroescavadora e a niveladora do Município para procederem à limpeza
dos caminhos florestais que ficaram em mau estado depois do inverno passado. Analisado
o pedido, a Câmara Municipal autorizou o empréstimo das referidas máquinas para o fim
pretendido.-----------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Aquisições Amigáveis de Terreno: - Foram presentes e analisados os seguintes autos 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 deles constam, para realização da seguinte empreitada:--------------------------a) “A
Ampliação do Parque da Cabreia”:---------------------------------------------------------------
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-

de Maria José Lopes de Sá, residente no lugar do Vale dos Carvalhos, da freguesia de
Silva Escura, concelho de Sever do Vouga, a venda de uma parcela de terreno com
145m2, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 5787, pelo valor de 435,00€
(quatrocentos e trinta e cinco euros);------------------------------------------------------------- de Manuel Tavares, residente no lugar do Fojo, da freguesia de Silva Escura, concelho
de Sever do Vouga, a venda de uma parcela de terreno com 200m2, omisso na matriz
predial da freguesia de Silva Escura, pelo valor de 300,00€ (trezentos euros);-----------Votação: A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.----------------------------------------------------Projetos Promovidos pela Adrimag: - Na sequência da decisão tomada em reunião de
direção da Adrimag, realizada a 4 de julho de 2012, aquela entidade veio remeter o mapa
financeiro com os montantes que cada Município terá de suportar para a execução dos
seguintes projetos promovidos por aquela entidade no âmbito da Estratégia de Eficiência
Coletiva (EEC) e Programa de Ação (PA) Provere:------------------------------------------------ Gestão da Parceria Provere…………………………………………………..23.475,81€
- Rota da Água e da Pedra-Centro…………………………………………..….3.848,14€
- Rota da Água e da Pedra-Norte……………………………………….………3.857,14€
- Evento Intermunicipal – Festival da Água e Aventura………………………10.279,29€
Analisado o documento, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, proceder à
transferência de 41.460,38€ (quarenta e um mil, quatrocentos e sessenta euros e trinta e
oito cêntimos) para pagamento da componente financeira da responsabilidade do
Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Utilização Gratuita CAE: - Foi aprovada, por unanimidade, a isenção da taxa relacionada
com a utilização do Centro das Artes e do Espetáculo no passado dia 20 de junho,
requerida pela Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado.-----------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Pedido de Redução de Taxa: - Foi analisado um requerimento a solicitar a redução da taxa
municipal referente ao licenciamento da atividade produtiva local. Atendendo a que o
pedido se encontra devidamente formulado e justificado e uma vez que se enquadra na
alínea b), do n.º 2 do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, foi
aprovado, por unanimidade, autorizar a redução de 75% relativamente à taxa prevista no
artigo 25º pelo registo da empresa requerido por Carlos Américo Leite da Silva
Unipessoal, Lda.----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Filarmónica Severense – Apoio: - A Filarmónica Severense veio solicitar a atribuição de
um subsídio para ajudar a custear a compra de um novo fardamento para a banda.
Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio
correspondente a 30% o valor total da compra de um novo fardamento até ao limite de
1.000,00€ (mil euros).----------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Festival Guitarras Mágicas – Apoio: - Tendo decorrido o Festival Guitarras Mágicas nos
passados dias 26 e 29 de junho de 2013, na freguesia de Couto de Esteves, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, ratificar a parceria realizada entre o Município e a
LANCE, a Associação Cultural e Social de couto de Esteves, a Associação Águias da
Mouta, a Associação Desportiva e Cultural de Lourizela e a Junta de Freguesia de Couto
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de Esteves, assim como proceder à transferência do valor de 2.100,00€ (dois mil e cem
euros) para pagamento das atuações.----------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais, conjugado com o n.º 3, do artigo 7º do Programa para a Concessão de
Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao Associativismo
do Concelho, uma vez que se trata de um evento realizado em parceria com o Município de
cariz cultural promovendo a promoção turística.---------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Agim – Programa POPH – Apoio: - A Agim veio solicitar o apoio do Município para
pagamento dos valores não comparticipados nos seguintes projetos financiados no âmbito
do Programa POPH:------------------------------------------------------------------------------------Projeto
Investimento
Comparticipação
Diferença
038464/2010/23 encerrado em 2011
74.873,19€
70.848,91€
4.024,28€
074566/2012/23 em execução
9.924,03€
0,00€
9.924,03€
A candidatura do projeto em execução foi apresentada em 2011, mas aprovada apenas em
2012, tendo sido imputadas apenas as despesas anteriores a três meses daquela data.
Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, proceder à transferência
de 13.948,31€ (treze mil, novecentos e quarenta e oito euros e trinta e um cêntimos).-------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.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Centro Escolar de Couto de Esteves”, conforme a nona revisão, no valor de 2.850,31€
(dois mil, oitocentos e cinquenta euros e trinta e um cêntimos).----------------------------b) “EcoPolis - Sever do Vouga, Regenerar - Humanizar - Parque de Estacionamento”,
conforme a quinta revisão, no valor de -955,81€ (menos novecentos e cinquenta e
cinco euros e oitenta e um cêntimos).-----------------------------------------------------------c) “EcoPolis - Sever do Vouga, Regenerar - Humanizar – Reabilitação e Adaptação da
Casa do Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária”, conforme a sétima
revisão, no valor de 1.078,19€ (mil, setenta e oito euros e dezanove cêntimos).---------Votação: A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------2) Proposta de Atribuição de Subsídio Anual: - À semelhança de anos anteriores, foi
elaborada uma proposta de atribuição do subsídio anual às IPSS, coletividades e
associações do Município, após a análise às candidaturas apresentadas pelas entidades.
Desta forma, deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, apoiar as seguintes
coletividades mediante a atribuição de subsídio de acordo com o seguinte:-------------------A.P.C.D.I.
10.000,00 €
Agrupamento de Escuteiros de Rocas
250,00 €
APEEEBSV - Associação Pais Esc. Básica S Vouga
1.250,00 €
APENESEV
600,00 €
Associação Cultural e Desportiva de Dornelas
3.000,00 €
Associação de Pais e Enc. Educação Rocas
500,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros
21.000,00 €
Associação Águias da Mouta
250,00 €
Associação Cultural e Desportiva Senhorinhense
700,00 €
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga
7.000,00 €
Associação Cultural e Social Couto de Esteves
600,00 €
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Associação de Folclore de Silva Escura
1.800,00 €
Associação de Artesãos de Sever do Vouga
500,00 €
Associação de Pais das Escolas de Silva Escura
500,00 €
Associação de Pais da Freguesia de Cedrim
450,00 €
Associação de Pais de Paradela
450,00 €
Associação de Pais e Encarregados Educação de Pessegueiro Vouga
500,00 €
Associação de Pais e Encarregados Educação de Talhadas
450,00 €
Associação Desportiva Águias de Carrazedo
1.250,00 €
Associação Desportiva de Lourizela
3.000,00 €
Associação Desportiva Severense
5.000,00 €
Associação Irmãos Unidos das Talhadas
250,00 €
Associação Sempre Escola
500,00 €
Associação Turma dos Melhores
500,00 €
Banda União Musical Pessegueirense
7.880,00 €
Centro Social e Paroquial Maria Glória
10.000,00 €
Centro de Recreio e Cultura de Rocas
10.500,00 €
Centro Desportivo e Cultural de Paradela
750,00 €
Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem
2.500,00 €
Clube Desportivo e Recreativo da Silveira
300,00 €
Clube Recreativo e Cultural de Talhadas
3.000,00 €
Clube de Caça e Pesca de Rocas e Couto
300,00 €
Filarmónica Severense
7.880,00 €
Fundação Bernardo Barbosa de Quadros
10.000,00 €
Fundação Edite Costa Matos - Mão Amiga
1.500,00 €
Grupo Recreativo e Social Silvaescurense
1.500,00 €
Grupo Típico de Talhadas
500,00 €
JOVOUGA
500,00 €
Juventude Académica Pessegueirense
6.000,00 €
LACSEV - Liga dos Amigos Centro Saúde
500,00 €
LANCE - Liga dos Amigos e Naturais do Couto
500,00 €
Landsdsever – Associação para a Pro Património
500,00 €
Liga dos Amigos de Romezal
500,00 €
Liga dos Amigos do Folharido e Braçal
500,00 €
Minos e Tratos - Associação de Defesa e Proteção Animal
250,00 €
Rancho Folclórico de Sever do Vouga
1.500,00 €
SEVERFINTAS - Club
2.500,00 €
Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga
10.000,00 €
VIKINGS
500,00 €
Vouga Sport Clube
3.000,00 €
Esta deliberação foi tomada ao abrigo das normas contidas no Programa para a Concessão
de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo no
Associativismo do Concelho e nos termos da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º d Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Foi efetuado o cabimento através da Requisição n.º 538/2013 e constatada a existência de
Fundos Disponíveis. ------------------------------------------------------------------------------------
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Votação: A favor - António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

