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------------------------------------------ACTA N.º 12/2012----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e sete de junho de dois mil e doze.----------------------------- No dia vinte e sete de junho de dois mil e doze, na vila de Sever do Vouga, edifício dos
Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a
presença do funcionário Rui Fernando Fernandes Loureiro, Técnico Superior, para redação
da respetiva acta. ------------------------------------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente; António
José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete
Martins Henriques, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins
e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------- 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----------------------------------------- Reorganização Administrativa do Território das Freguesias – Parecer da Câmara
Municipal-------------------------------------------------------------------------------------------- Associação Mimos & Tratos – Pedido de Patrocínio------------------------------------------ Contrato-programa entre o Município e o VougaPark----------------------------------------- Pedido de Licença Administrativa---------------------------------------------------------------- EDP – Autorização--------------------------------------------------------------------------------- Registo de Estabelecimento Industrial – Pedido de Redução de Taxa---------------------- Horário de Funcionamento de Estabelecimento------------------------------------------------ Agim – Isenção de Taxas-------------------------------------------------------------------------- Taxa de RSU – Alteração-------------------------------------------------------------------------- Barragem de Ribeiradio/Ermida – Expropriação----------------------------------------------- XIV Viagem Convívio/Sénior 2012-------------------------------------------------------------- Ficavouga 2012------------------------------------------------------------------------------------- Clube Recreativo e Cultural de Talhadas – Construção da Sede – Subprograma 2
DGAL------------------------------------------------------------------------------------------------ Apoio Financeiro – Conservatório Real de Haia----------------------------------------------- Subsídios Anuais – Proposta---------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Fullsport – Prova BTT – Parecer-------------------------------------------------------------2) Concurso Pecuário da Feira Anual do Arestal – Apoio--------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 22 de junho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 809.571,47€ (oitocentos e nove mil, quinhentos e setenta e um
euros e quarenta e sete cêntimos) e Operações não Orçamentais = 440.980,96€
(quatrocentos e quarenta mil, novecentos e oitenta euros e noventa e seis cêntimos).-------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção.--------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Dornelas - I Encontro Nacional de Freguesias com o nome de
Dornelas: - A Câmara tomou conhecimento do convite apresentado pela Junta de
Freguesia de Dornelas para o I Encontro Nacional de Freguesias com o nome de Dornelas
a realizar-se no próximo dia 30 de junho naquela freguesia.---------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Reorganização Administrativa do Território das Freguesias – Parecer da Câmara
Municipal: - De acordo com o previsto no artigo 11º da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio,
pode a Câmara Municipal exercer a iniciativa para ser tomada pela Assembleia Municipal
a deliberação sobre a reorganização administrativa do território das freguesias. Mas, se tal
não acontecer deve apresentar um parecer sobre essa matéria, relativamente às freguesias
deste concelho. Colocado este assunto à discussão, foram apresentadas as posições
defendidas pelos membros do executivo, exaradas nas duas declarações de voto, que se
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arquivam junto dos documentos desta reunião e se dão aqui como reproduzidas.
Considerando os pressupostos e fundamentos constantes daqueles dois documentos,
deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, emitir parecer desfavorável à extinção ou
agregação de qualquer freguesia deste concelho e submeter esta decisão, bem como cópia
das declarações de voto, à Assembleia Municipal para efeitos de pronúncia nos termos
daquele diploma.----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Associação Mimos & Tratos – Pedido de Patrocínio: - Através de carta datada de 18 de
Junho, a Associação Mimos & Tratos veio solicitar o patrocínio do Município para a
realização de uma caminhada, no próximo dia 14 de julho de 2012. Analisado o pedido e a
respetiva informação exarada pelo Serviço de Ação Social, atendendo ao facto de
podermos fazer parte, em parceria, para a realização do evento, deliberou o órgão
executivo, por unanimidade, a oferta de 150 t-shirts, com estampagem.-----------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais, conjugada com o n.º 4, do artigo 6º do Capítulo II do Programa para a
Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao
Associativismo do Concelho.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Contrato-programa entre o Município e o VougaPark: - Foi aprovada, por unanimidade, a
minuta do Contrato-programa entre o Município e o VougaPark.-------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Pedido de Licença Administrativa: - Na sequência do pedido apresentado por António
Augusto Pereira da Silva, para a emissão de uma licença administrativa para obras de
construção, em área não abrangida por loteamento ou por plano de pormenor, de um
pavilhão industrial, para serralharia civil, e de muros de suporte e de vedação de terras,
com trabalhos de remodelação de terras, o mesmo foi analisado pelo Gabinete Técnico de
Planeamento, Administração e Urbanismo – Divisão de Administração do Território, que
emitiu um parecer favorável. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o projecto de
arquitectura, desde que sejam respeitados os condicionalismos referidos na informação
técnica n.º PA 0337/AVP/12.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------EDP – Autorização: - Seguidamente, foi analisado o pedido apresentado pela EDP
Distribuição – Energia, S.A. relativamente à implantação de um apoio na estrema de um
terreno, pertencente ao Município, na rua da Indústria na freguesia de Sever do Vouga.
Analisado o pedido, o órgão executivo autorizou, por unanimidade, a abertura de uma vala
para o efeito de acordo com a planta apresentada.-------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Registo de Estabelecimento Industrial – Pedido de Redução de Taxa: - Foi analisado o
requerimento apresentado por Maria Generosa Pereira, a solicitar a redução da taxa
municipal referente ao licenciamento da actividade produtiva local. Atendendo a que este
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.-------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Horário de Funcionamento de Estabelecimento: - Através de requerimento datado de 25
de junho corrente, Fernanda Luísa Tavares Fernandes veio solicitar a emissão de um
horário para o estabelecimento Café Pinto. Tratando-se de um café com o Alvará de
Licença de Utilização para Estabelecimento Misto de Bebidas e de Restauração foi
aprovado, por unanimidade, emitir um horário de acordo com o seguinte:---------------------
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- segunda a sexta-feira das 06:30 às 02:00;------------------------------------------------------- sábado e domingo das 09:00 às 02:00.----------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 1, do artigo 4º do Regulamento dos Horários
de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de
Serviços de Sever do Vouga.--------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Agim – Isenção de Taxas: - A Agim veio solicitar a isenção do pagamento das taxas
relacionadas com o licenciamento da Feira do Mirtilo, a realizar-se nos próximos dias 29
de junho a 1 de Julho. Analisado o pedido, foi aprovado, por unanimidade, autorizar a
isenção do pagamento das referidas taxas.----------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2, do artigo 8º do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Taxa de RSU – Alteração: - No contexto do processo de cobrança da taxa relacionada com
a recolha de resíduos sólidos urbanos, foi apresentada uma proposta por parte do Serviço
de Ação Social para a bonificação social mais alargada aplicável a agregados familiares
que se encontrem em situação económica vulnerável. O previsto no Regulamento abrange
agregados familiares cujo rendimento bruto per capita seja inferior a 50% da retribuição
mínima garantida, que corresponde a 242,50€, gozando do direito à redução em 80% do
valor da respetiva fatura. Atendendo a que existem muitas situações de agregados que
ficam excluídos desta bonificação por um valor residual, o órgão executivo aprovou, por
unanimidade, a criação de mais dois escalões de bonificação:-----------------------------------Retribuição Mínima Mensal Garantida (485,00€)
Bonificação
Valor Bonificado
242,50€ ≥ 363,75€
50%
3,87€
363,75€ ≥ 485,00€
25%
5,80€
Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Barragem de Ribeiradio/Ermida – Expropriação: - Para instrução da escritura de
expropriação dos prédios localizados na freguesia de Pessegueiro do Vouga, para a obra da
“Barragem de Ribeiradio/Ermida”, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
expropriação da totalidade do prédio inscrito sob o artigo 2, rústico, da freguesia de
Pessegueiro do Vouga, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sever do Vouga
sob o número 1682, pelo valor total de 20.559,48€ (vinte mil, quinhentos e cinquenta e
nove euros e quarenta e oito cêntimos) e a expropriação de duas parcelas de terreno a
desanexar do prédio inscrito sob o artigo 1001, rústico, da referida freguesia, com a área
total de 58.164m2, descrito na mencionada Conservatória sob o número 1683, somando as
duas parcelas a desanexar o total de 25.254m2, pelo valor de 20.569,95€ (vinte mil,
quinhentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos), à Greenvouga – Sociedade
Gestora do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio/Ermida, S.A., com o NIPC
508432243, com sede na Zona Industrial de Oliveira de Frades, para a obra “Barragem de
Ribeiradio/Ermida”. O segundo referido prédio fica com a área de 32.910m2 e fica a
confrontar do norte, sul, nascente e poente com a Greenvouga – Sociedade Gestora do
Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio/Ermida, S.A.-------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------XIV Viagem Convívio/Sénior 2012: - À semelhança de anos anteriores, foi analisada a
proposta elaborada pela Técnica Superior Dr.ª Graciela Figueiredo para a XIV Viagem
Convívio Sénior prevista para o próximo dia 27 de julho. A viagem terá como destino o
Santuário de Fátima, tendo sido acordado que as Juntas de Freguesia assegurariam 50% dos
custos inerentes com os transportes. Dando cumprimento ao estabelecido no artigo 26º da
Lei do Orçamento de Estado de 2012, aprovada através da Lei n.º 64-B/2011, de 3 de
dezembro, deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, emitir parecer prévio
vinculativo para a organização do procedimento para o “Aluguer de Autocarros de Turismo
com Condutor para a XIV Viagem Convívio/Sénior”. --------------------------------------------------
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Esta deliberação foi tomada ao abrigo da competência cometida ao órgão executivo,
através da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais.---------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Ficavouga 2012: - Foi apresentado e aprovado, por unanimidade, o Programa Cultural e os
Critérios de Funcionamento da Ficavouga 2012 que irá decorrer de 28 de julho a 4 de
agosto de 2012. Dando cumprimento ao estabelecido no artigo 26º da Lei do Orçamento
de Estado de 2012, aprovada através da Lei n.º 64-B/2011, de 3 de dezembro, deliberou a
Câmara Municipal, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo para a organização
do procedimento para a “Ficavouga 2012 – Programa Cultural, Som e Luz (PA)”. ----------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Clube Recreativo e Cultural de Talhadas – Construção da Sede – Subprograma 2 DGAL: Este assunto foi retirado da Ordem do Dia.---------------------------------------------------------Apoio Financeiro – Conservatório Real de Haia: - Os Serviços de Ação Social do
Município apresentaram um pedido de apoio financeiro para uma jovem severense que
pretende ingressar no Conservatório Real de Haia, na Holanda. Este pedido prende-se com
a impossibilidade de acarretar com todas as despesas relacionadas com a sua deslocação,
alojamento e propinas. Esta é uma situação excecional, tratando-se de uma jovem
dedicada que pretende ser instrumentista de clarinete profissional e que tem vindo ter um
percurso no curso de Instrumentista na Escola Profissional de Artes da Covilhã com uma
carta de recomendação do Diretor Pedagógico daquela instituição, que pretende
aperfeiçoar as suas competências técnicas e artísticas para melhor garantir o seu projecto
profissional. Analisado o pedido e a informação dos serviços, o órgão executivo aprovou,
por unanimidade, proceder ao pagamento das propinas no valor total de 1.770,00€ (mil,
setecentos e setenta euros) a Sandra Marlene Rodrigues Pereira, tendo como contrapartida
o compromisso da jovem em colaborar em iniciativas de ordem cultural, nomeadamente na
realização de um evento musical no Centro das Artes e do Espectáculo, bem como a
prestação de serviço comunitário à autarquia durante 25 horas.---------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), do nº 4 do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Subsídios Anuais – Proposta: - Na sequência da proposta apresentada, depois de
analisados os Planos de Actividades das associações e constatado o interesse municipal das
atividades a desenvolver e no uso da competência conferida através da alínea b), do n.º 4,
do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais, deliberou a Câmara Municipal, por
unanimidade, apoiar as coletividades do concelho ou que desenvolvem actividades no
município de interesse municipal mediante a atribuição de subsídio de acordo com o
seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------ACRPV – Ass Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga
6.750 €
Águias da Mouta
250 €
Ass. de Pais e Enc. de Educação dos Alunos de Rocas do Vouga
510 €
Associação Cultural e Desportiva de Dornelas do Vouga
2.500 €
Associação Cultural, Desportiva Senhorinhense
700 €
Associação Desportiva Severense
4.850 €
Associação Pró-Cidadão Deficiente Integrado
10.000 €
Associação de Artesãos de Sever do Vouga
0 € (a)
Associação de Pais da Freguesia de Cedrim
438 €
Associação de Pais das Escolas de Silva Escura
510 €
Associação de Pais e Enc. de Educação da Escola Básica e Sec SV
1.250 €
Associação de Pais e Enc. de Educação Paradela do Vouga
438 €
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo de Sever
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do Vouga
510 €
Associação de Pais e Encarregados de Educ do Núcleo Pesseg Vouga
510 €
Associação de Pais e Encarregados de Educação A Escolas de
Talhadas
438 €
Associação Desportiva Águias de Carrazedo
1250 €
Associação Desportiva de Taboeira (Sever Fintas)
2.000 €
Associação Desportiva e Cultural de Lourizela
3.500 €
Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga
21.000 €
Associação Irmãos Unidos de Talhadas
250 €
Associação Sempre Escola
500 €
Associação Social e Cultural de Couto de Esteves
600 €
Banda União Musical Pessegueirense
7.875 €
Centro Desportivo e Cultural de Paradela do Vouga
750 €
Centro de Recreio e Cultura de Rocas do Vouga:
Rancho Folclórico
1.500 €
Clube Desportivo
8.600 €
Centro Social Paroquial Maria da Glória
10.000 €
Clube de Caça e Pesca de Rocas do Vouga e Couto de Esteves
300 €
Clube Desportivo e Recreativo da Silveira
300 €
Clube Recreativo e Cultural de Talhadas
7.000 €
Filarmónica Severense
7.875 €
Fundação Bernardo Barbosa de Quadros
10.000 €
Fundação de Edite Costa Matos – Mão Amiga
1.500 €
Grupo Recreativo e Cultural Silvaescurense
1.000 €
JOVOUGA - A.C.D.R. do Vouga
500 €
Juventude Académica Pessegueirense
6.000€.
LACSEV – LIGA
500 €
Liga dos Amigos do Folharido e Braçal
600 €
Liga dos Amigos de Romezal
500 €
Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de Esteves
500 €
Rancho Folclórico de Sever do Vouga
1.500 €
Rancho Folclórico de Silva Escura
1800 € (b)
Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga
10.000 €
Solidários - Fundação para o desenvolvimento Cooperativo e
Comunitário
2.000 €
Viking – Kayak Clube
500 €
Vouga Sport Clube
2.500 €
(a) - Não apresentou toda a documentação exigida; -----------------------------------------------(b) - Dado que os dois Ranchos estão incorporados num só.-------------------------------------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.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Fullsport – Prova BTT – Parecer:
- Seguidamente, foi analisado o pedido de
autorização apresentado pela Fullsport para a realização da 4ª Maratona de Aveiro a
realizar-se no próximo dia 8 de julho. Analisado o pedido, a Câmara Municipal deliberou,
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por unanimidade, emitir um parecer favorável relativamente à passagem da prova pelo
nosso concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------2) Concurso Pecuário da Feira Anual do Arestal – Apoio: - À semelhança de anos
anteriores, veio a Comissão Executiva do Concurso Pecuário da Feira Anual do Arestal
solicitar um apoio monetário por parte do Município para a realização do concurso a ter
lugar no próximo dia 25 de julho. Foi aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no
valor de 500,00€ (quinhentos euros).----------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea l), n.º 2, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

