--------------------------------------------ATA N.º 07/2017----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia doze de abril dois mil e dezassete.------------------------------------ No dia doze de abril dois mil e dezassete, 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: António José Martins Coutinho, Presidente;
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente; Nuno Miguel Pereira Martins
Ferreira, Idalina Pereira Tavares e Maria Elisabete Martins Henriques, Vereadores.------------- Foram registadas as faltas justificadas de António Ferreira e Raul Duarte.------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte minutos, tendo sido dispensada a
leitura da ata 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 ata da reunião anterior foi aprovada, por unanimidade, pelos membros António
Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Elisabete Henriques.--------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------• 2ª Revisão Orçamental 2017---------------------------------------------------------------------• Património – Inventário e Cadastro 2016-------------------------------------------------------• Prestação de Contas 2016-------------------------------------------------------------------------• Alteração de Denominação de Rua--------------------------------------------------------------• Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Aquisição de
Nova Ambulância----------------------------------------------------------------------------------• Orçamento Participativo – Adenda--------------------------------------------------------------• Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Escola de
Infantes e Cadetes---------------------------------------------------------------------------------• Greenvouga – Protocolo de Colaboração – Zona de Fruição--------------------------------• Ratificação de Ofertas-----------------------------------------------------------------------------• Rotary Clube de Sever do Vouga – Encontro Nacional--------------------------------------• Regulamento do Cartão Municipal do Idoso 65+ - Início Procedimento------------------• Aquisição Amigável de Terreno-----------------------------------------------------------------• Pedidos de Redução/Isenção de Taxa:----------------------------------------------------------1) Associação de Estudantes de Sever do Vouga – Utilização do CAE--------------------2) Lions Clube de Sever do Vouga – Utilização do CAE------------------------------------3) Landsdsever – Manifestação Desportiva----------------------------------------------------4) Associação de Apoio Social e Humanitário Cedrinense – Licença Especial de Ruído
• Fundação de Edite Costa Matos Mão Amiga – Cedência de Transporte-------------------• Bolsas de Estudo 2016/2017 – Lista Provisória-----------------------------------------------• Atividades Alusivas às Comemorações de Atribuição do Foral a Sever do Vouga------• Bolsas de Estudo 2016/2017 – Proposta de Integração de uma Candidata – Regime
Especial---------------------------------------------------------------------------------------------• Transportes Escolares – Aprovação do Novo Plano de Transportes Escolares
2017/2018----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 07 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 2 284 264,87 (dois milhões, duzentos e oitenta e quatro mil,
duzentos e sessenta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos) e Operações não orçamentais
= € 561 680,58 (quinhentos e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta euros e cinquenta e
oito cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 955 408,72 (um
milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oito euros e setenta e dois
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Idalina Tavares interveio para perguntar quando iriam começar as obras de beneficiação de
uma casa velha, quem vai na Rua de Santo António, para a qual foi aqui aprovada a
realização de umas obras pequenas.-------------------------------------------------------------------

O presidente da Câmara informou que será uma intervenção que, em princípio, vai ser feita
pelos trabalhadores da autarquia, quando houver oportunidade.---------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Moção – Garantir a Ligação Ferroviária à Cidade de Viseu: - A Câmara Municipal tomou
conhecimento da moção aprovada em sessão da Assembleia Municipal de Viseu, no
passado dia 20 de fevereiro, relacionada com a ligação ferroviária à cidade de Viseu.----------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------2ª Revisão Orçamental 2017: - No uso da competência dada através da alínea a), do ponto
8.3.1.3, e alínea b), do ponto 3.3, ambas do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54A/99, de 22 de fevereiro, nova redação dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de
abril, foi elaborada e apresentada a 2ª Revisão Orçamental, correspondente à 4ª
Modificação, com anulações e reforços do orçamento no valor de € 644 000,00 (seiscentos
e quarenta e quatro mil euros), com aumento do valor global do orçamento.------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete
Henriques; Abstenção – Nuno Ferreira.------------------------------------------------------------Património – Inventário e Cadastro 2016: - Com vista a dar-se cumprimento ao previsto
no n.º 2 do artigo 27º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos termos da
alínea i) do n.º 1 do artigo 33º do mencionado anexo, foram presentes e analisados os
documentos do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do Município para
serem submetidos à apreciação da Assembleia Municipal na próxima sessão de abril.------Prestação de Contas 2016: - Com vista ao cumprimento de todas as disposições legais
sobre apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas do exercício
económico de 2016, para serem enviados ao Tribunal de Contas, foram elaboradas as
demonstrações financeiras – Balanço, Demonstração de Resultados e Relatório de Gestão,
bem como, toda a documentação necessária para a sua apreciação. De uma forma simples
e sucinta, esses documentos evidenciam os seguintes valores:------------------------------------ Imobilizado Líquido................................................................................€ 61 836 869,72
- Existências....................................................................................................€ 165 854,88
- Dívidas de Terceiros..................................................................................€ 1 124 776,53
- Disponibilidades........................................................................................€ 2 585 903,13
- Acréscimos e Diferimentos........................................................................€ 1 308 009,72
- Total do Ativo Líquido............................................................................€ 67 021 413,98
- Património................................................................................................€ 21 783 209,23
- Reservas Legais.........................................................................................€ 1 283 148,65
- Resultados Transitados............................................................................€ 24 723 192,32
- Resultado Líquido do Exercício...................................................................€ 692 589,45
- Dívidas a Terceiros: ------------------------------------------------------------------------------- de médio e longo prazo………………...............................................€ 1 911 568,94
- de curto prazo.........................................................................................€ 973 028,06
- Acréscimo de Custos....................................................................................€ 247 409,13
- Proveitos Diferidos..................................................................................€ 15 407 268,20
- Total dos Fundos Próprios e Passivo.......................................................€ 67 021 413,98
A Demonstração de Resultados evidencia os seguintes valores:---------------------------------- Total de Proveitos......................................................................................€ 9 310 159,95
- Total de Custos..........................................................................................€ 8 617 570,50
Resultado Líquido do Exercício..........................................................................€ 692 589,45
Como o Resultado Líquido do Exercício é positivo, será apresentada como proposta à
Assembleia Municipal:--------------------------------------------------------------------------------a) Levar 5% desse resultado para Reservas Legais;----------------------------------------------b) Levar a parte restante para Resultados Transitados.------------------------------------------Tudo isto porque o valor existente na conta Património é superior a 20% do Ativo Líquido,
estando salvaguardada a disposição referida no ponto 2.7.3.4 do POCAL, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro.-------------------------------------------------------Aberto um período de intervenções, foi dada a palavra a Nuno Ferreira que fez alguns
reparos sobre valores da despesa, começando por dizer que, em termos de aquisição de
bens e serviços, verificou-se um aumento de serviços externos em 30%, sendo que, na
aquisição de bens e serviços tinha havido uma subida de 20% entre 2013 e 2016. Referiu

que as transferências para as Juntas de Freguesia tinham diminuído em praticamente
quarenta mil euros de um ano para o outro. Sobre a redução das despesas de capital, e
tomando por base o ano de 2013, disse terem passado de 4,8 milhões de euros para 3
milhões de euros em 2016 e, comparando com o ano de 2015, tinha havido uma redução de
17%. Relativamente à taxa de execução da despesa, que representa 79%, verificou que
está 1% abaixo em relação ao ano anterior. Mais disse que, várias rubricas, em termos de
execução, mantinham-se a zero. Referiu um dado positivo e importante, que é o caso da
diminuição dos empréstimos, em 2,2 milhões de euros, no decorrer de um mandato. Em
termos do Relatório de Gestão, disse englobar um pouco daquilo que são as atividades
desenvolvidas pelo município e, tendo em conta o relatório que é, disse considerar que
devia haver alguma uniformização da informação.------------------------------------------------O presidente da Câmara disse reconhecer a necessidade de existir uniformização na
informação constante do relatório, mas que, para uma primeira vez, considerava que o
documento estava bem elaborado.--------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira continuou a sua intervenção dizendo que, relativamente a outras atividades,
considerava ser possível fazer-se mais, nomeadamente nas áreas do desporto, da eficiência
energética, da mobilidade, do empreendedorismo e do turismo. Referiu que os custos com
a energia poderiam ser contrabalançados com investimentos na eficiência energética por
forma a reduzir consumos, embora reconheça que parte do aumento era fruto de alguns
investimentos.-------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a questão da energia, o presidente da Câmara disse ter muito a ver com os
investimentos realizados. Mais disse que o grande aumento das aquisições de serviços
tinha sido através das energias e devido ao aumento das prestações de serviços, ou seja, a
transformação de serviços que eram prestados inteiramente pelo município e que deixaram
de o ser.--------------------------------------------------------------------------------------------------Depois do período de intervenções, sobre os documentos apresentados e proposta de
aplicação do resultado do exercício, foram os mesmos submetidos à votação.----------------Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta apresentada de aplicação dos resultados e a
remessa dos documentos de prestação de contas do ano económico de 2016 à Assembleia
Municipal para apreciação na próxima sessão de abril, como determina a lei em vigor.-----Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete
Henriques; Abstenção – Nuno Ferreira.------------------------------------------------------------Alteração de Denominação de Rua: - De acordo com a proposta apresentada pelo
presidente da Câmara Municipal, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a alteração
da denominação da “Rua do Matadouro”, na freguesia de Sever do Vouga, para a “Rua do
Parque”.--------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea ss), do nº 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, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Aquisição de
Nova Ambulância: - Através de carta datada de 10 de fevereiro de 2017, a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga veio solicitar a atribuição de
um subsídio para ajudar a custear a aquisição de uma ambulância para ser utilizada no
transporte de doentes não urgentes, que tem um custo orçamentado de € 38 000,00 (trinta e
oito mil euros). Analisado o pedido e a proposta apresentada pelo presidente da Câmara, o
órgão executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio correspondente a
30% do custo global da aquisição da viatura até € 11 400,00 (onze mil e quatrocentos
euros), através da celebração de um protocolo.-----------------------------------------------------O vereador Nuno Ferreira ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto por
pertencer aos quadros sociais da associação.-------------------------------------------------------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, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------

Orçamento Participativo – Adenda: - Foi presente e analisada a proposta de atualização de
dois dos artigos que constituem as Normas de Participação do Orçamento Participativo
para melhor compreensão por parte dos cidadãos. O órgão executivo aprovou, por
unanimidade, a alteração do artigo 11º e do ponto 2 do artigo 13º de acordo com o
seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------- Atual redação do artigo 11º:-------------------------------------------------------------------------“Podem participar no Orçamento Participativo todos os cidadãos recenseados no
Município de Sever do Vouga, estudantes nas escolas do Concelho que tenham mais de
18 anos, e com as quais a autarquia tenha estabelecido acordo de confirmação de
inscrições, bem como cidadãos que trabalhem no concelho e sintam afinidade pelo
mesmo, apresentando comprovativo dessa relação com o Município de Sever do Vouga
(naturalidade, atividade profissional no concelho e afinidade familiar em 1º e 2º grau e
cônjuges)”.---------------------------------------------------------------------------------------------- Nova redação do artigo 11º:-------------------------------------------------------------------------“Podem participar no Orçamento Participativo todos os cidadãos recenseados no
Município de Sever do Vouga, estudantes nas escolas do Concelho que tenham mais de
18 anos, e com as quais a autarquia tenha estabelecido acordo de confirmação de
inscrições, bem como cidadãos que trabalhem no concelho e sintam afinidade pelo
mesmo, apresentando comprovativo dessa relação com o Município de Sever do Vouga
(naturalidade, atividade profissional no concelho e grau de parentesco comprovado).”----- Atual redação do ponto 2 do artigo 13º:-----------------------------------------------------------“Cada participante apenas pode votar uma vez, tendo direito a três votos em projetos
diferentes, sendo apenas um referente à sua freguesia.”----------------------------------------- Nova redação do ponto 2 do artigo 13º:-----------------------------------------------------------“Cada participante apenas pode votar uma vez, sendo obrigatório votar em três projetos
diferentes, e apenas um voto por freguesia.”------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Escola de
Infantes e Cadetes: - A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do
Vouga veio solicitar a atribuição de um subsídio extraordinário para a compra de
fardamento necessário para a escola de infantes e cadetes que funciona naquele quartel.
Analisado o pedido, e tendo em consideração o disposto no n.º 3 do artigo 7º do Programa
para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo
ao Associativismo do Concelho, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
atribuição de um subsídio no valor de € 3 600,00 (três mil e seiscentos euros)
correspondente a 30% do custo global da aquisição do fardamento, através da celebração
de um protocolo.----------------------------------------------------------------------------------------O vereador Nuno Ferreira ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto por
pertencer aos quadros sociais da associação.-------------------------------------------------------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, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete
Henriques.-----------------------------------------------------------------------------------------------Greenvouga – Protocolo de Colaboração – Zona de Fruição: - O órgão executivo aprovou,
por unanimidade, a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município e a
Greenvouga, relacionado com a transferência para o Município da responsabilidade pela
execução, gestão e manutenção da zona de fruição no âmbito do aproveitamento
hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida.-----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------Ratificação de Ofertas: - O órgão executivo ratificou, por unanimidade, as despesas tidas
com a oferta de produtos regionais, adquiridos na Casa do Artesão e oferecidos a membros
da Federação Portuguesa de Futebol; aos membros dos municípios que estiveram
presentes na reunião da CIRA realizada em Sever do Vouga e aos munícipes deste

concelho que participaram no programa do “Preço Certo”. As ofertas custaram € 238,10
(duzentos e trinta e oito euros e dez cêntimos).----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------Rotary Clube de Sever do Vouga – Encontro Nacional: - Estando o Rotary Clube de Sever
do Vouga a organizar a Assembleia Distrital de Formação do Distrito Rotário 1970, para o
próximo dia 22 de abril de 2017, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a oferta
do serviço de catering para o evento, no valor de € 840,00 (oitocentos e quarenta euros)
para custear o. O apoio é concedido por se tratar de um evento que promove o concelho,
em termos turísticos, através da vinda de muitas pessoas de outros concelhos e por ser uma
associação que exerce a sua atividade com fins sociais no concelho.---------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da 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, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------Regulamento do Cartão Municipal do Idoso 65+ - Início Procedimento: - Analisada a
proposta apresentada pelo presidente da Câmara, o órgão executivo aprovou, por
unanimidade, proceder à publicitação do início do procedimento e participação
procedimental do Regulamento de Utilização do Cartão Municipal do Idoso 65+ no
Concelho de Sever do Vouga.------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------Aquisição Amigável de Terreno: - Foi presente e analisado o seguinte auto de
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram
efetuadas pelo presidente da Câmara, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação
dos encargos que dele constam:----------------------------------------------------------------------a) “Alargamento de Estrada em Sóligo – Rua Vale do Porco”:----------------------------------- de Maria Antónia Martins Ventura, NIF 174284772, residente na Rua Vale do Porco,
da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno
com 6,5m2, do prédio rústico localizado na Vale do Proco, da freguesia de Pessegueiro
do Vouga.--------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------Pedidos de Redução/Isenção de Taxa:---------------------------------------------------------------1) Associação de Estudantes de Sever do Vouga – Utilização do CAE: - De acordo com o
pedido apresentado e respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 05 de maio, para a
realização de um desfile de moda, organizada pela Associação de Estudantes de Sever do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------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, conjugada 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, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------2) Lions Clube de Sever do Vouga – Utilização do CAE: - Analisado o pedido
apresentado pelo Lions Clube de Sever do Vouga e a respetiva informação dos serviços
administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento
da taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia
14 de maio, para a realização de uma colheita de sangue.----------------------------------------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, conjugada 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, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.-------------------------------------------------------------------------------------

3) Landsdsever – Manifestação Desportiva: - Através de carta datada de 04 de abril de
2017, a LandsdSever veio requerer a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para a realização do 7º Passeio de
Clássicos Terras do Vouga a realizar-se no próximo dia 14 de maio de 2017. Analisado o
pedido e a respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, a isenção da referida taxa.--------------------------------------------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, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------4) Associação de Apoio Social e Humanitário Cedrinense – Licença Especial de Ruído: De acordo com o pedido apresentado e respetiva informação dos serviços administrativos,
a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa
relacionada com a emissão de uma Licença Especial de Ruído, para a realização da “Festa
da Cerveja”, no próximo dia 22 de abril de 2017.--------------------------------------------------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, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------Fundação de Edite Costa Matos Mão Amiga – Cedência de Transporte: - Foi presente e
analisado um pedido apresentado pela Fundação de Edite Costa Matos, Mão Amiga, para o
transporte gratuito das crianças participantes na atividade de Páscoa, promovida por aquela
entidade, no próximo dia 12 de abril. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou,
por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do
autocarro municipal.------------------------------------------------------------------------------------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, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------Bolsas de Estudo 2016/2017 – Lista Provisória: - À semelhança de anos anteriores, e com
base no processo organizado pelos Serviços Sociais desta entidade, resumidos na
informação que aqui se dá como reproduzida, foi proposta a atribuição de bolsas de estudo
nos termos do artigo 9º e 11º do regulamento em vigor, aos seguintes alunos:----------------- Adriana Coutinho Gradim
- Gonçalo Outeiro Pinho
- Ana Beatriz Mendes Carvalho
- Gustavo Oliveira Sá
- Ana Jorge da Silva Martins
- Inês Beatriz da Silva Ferreira
- André Neto Gradim
- Inês Filipa Matos Coutinho
- Andreia Bastos Amaral
- Jéssica Andreia Carvalheira Macedo
- Bruna Alexandra Pereira Costa
- Jorge Manuel Rodrigues Pereira
- Daniel Luís Fernandes Carvalho
- Marta dos Santos Pereira
- Daniela António Portela Rodrigues
- Pedro Miguel Pereira Martins
- Diana Louise Rodrigues Amaral Santos
- Ricardo André Henriques Tavares
- Edgar Alexandre da Seca Mendes
- Rodolfo Rodrigues Pereira
- Eliana Batista Tavares
- Sara Rafaela Bastos Pereira
- Fábio André Martins Correia
- Tatiana Frias Martins
- Fábio Rafael Silva Magalhães
- Vasco dos Santos Pereira
- Filipa Frias Martins
- Xavier Martins Ferreira de Sousa
Considerando as justificações apresentadas na informação dos Serviços de Ação Social, foi
apresentada a fundamentação para se propor a atribuição de bolsas, em regime de situação
especial, nos termos do artigo 11º do Regulamento, a dezoito candidatos.---------------------A Câmara aprovou, por unanimidade, atribuir bolsas de estudo aos vinte e oito alunos
acima indicados, nos termos do regulamento em vigor.-------------------------------------------Segue-se a fase de divulgação da decisão tomada pelo órgão executivo e, nos termos do n.º
4 do artigo 12º do Regulamento, é concedido o prazo de cinco dias úteis, contados a partir
da afixação do aviso nos lugares de estilo, para a apresentação de recurso.--------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea hh) 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, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------Atividades Alusivas às Comemorações de Atribuição do Foral a Sever do Vouga: - Foi
dado a conhecer ao executivo o programa cultural e respetivo orçamento para a realização
das atividades alusivas às comemorações de atribuição do Foral a Sever do Vouga, que
decorrerão de 30 de abril a 1 de maio de 2017.-----------------------------------------------------Bolsas de Estudo 2016/2017 – Proposta de Integração de uma Candidata – Regime
Especial: - Foi presente e analisada a informação exarada pela Técnica Superior do
Serviço de Ação Social, relacionada com uma candidatura ao abrigo do regime especial do
Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo apresentada por Miriam
Martins Ferreira de Sousa. Atendendo à situação exposta na referida informação e de
acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 11º do respetivo Regulamento, o órgão executivo
aprovou, por unanimidade, incluir a candidata Miriam Martins Ferreira de Sousa na lista
provisória de atribuição de Bolsas de Estudo para o ano letivo 2016/2017.--------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.------------------------------------------------------------------------------------Transportes Escolares – Aprovação do Novo Plano de Transportes Escolares 2017/2018: Para cumprimento do ponto 3 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, foi
elaborado o novo plano de transportes escolares para o ano letivo 2017/2018. A Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, o respetivo plano de transportes escolares.-----------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e
Elisabete Henriques.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Compareceram as senhoras Maria de Fátima e Maria Helena, residentes em Sever do
Vouga, que vieram pedir que fosse alterada a classificação de terrenos localizados no
Souto do Mosqueiro, para zona de construção, uma vez que, naquele local e perto dos seus
terrenos, tinham sido construídas duas casas.-------------------------------------------------------O presidente da Câmara informou que a definição das reservas não é da competência do
município e que a modificação do PDM é um processo complicado que requer a emissão
de pareceres de vinte e nove entidades a nível nacional que são analisados pela CCDR,
entidade que supervisiona os municípios naquele processo.--------------------------------------Seguidamente, o senhor Albino Coutinho Leitão, veio perguntar o ponto de situação do
assunto que tinha vindo tratar na reunião pública de 9 de novembro de 2016, uma vez que
tinha recebido uma carta do município a informar que o processo tinha sido encaminhado
para o departamento jurídico. Solicitou, ainda, a colocação de uma boca de incêndio na
Rua do Casal, em Couto de Esteves.-----------------------------------------------------------------Relativamente à primeira questão, o presidente da Câmara informou que deve ser
aguardada a informação da jurista, em relação à parte final da análise do processo, para
depois se decidir como proceder. Quanto à boca de incêndio, o presidente da Câmara
pediu à vereadora Elisabete Henriques que apresentasse um pedido de colocação da mesma
à AdRA.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

