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------------------------------------------ACTA N.º 01/2010----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia treze de Janeiro de dois mil e dez.------------------------------------ No dia treze de Janeiro de dois mil e dez, na vila de Sever do Vouga, edifício dos
Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a
presença do funcionário Luís Figueiredo Martins, Licenciado, Director de Departamento
Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Dr. António José Martins Coutinho, VicePresidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete Martins Henriques, Celestino
Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.------------------------------- Foi registada a falta dos membros Manuel da Silva Soares e João Miguel Tavares de
Almeida.----------------------------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e quinze minutos, tendo sido dispensada
a leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos
os membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- CAE – Isenção de Taxas--------------------------------------------------------------------------- Venda de Terreno – Avaliação-------------------------------------------------------------------- Voto de Pesar---------------------------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) AGIM – Pedido de Apoio--------------------------------------------------------------------2) “Centro Escolar de Couto de Esteves” – Minuta do Contrato---------------------------3) Juventude Académica Pessegueirense – Pedido de Apoio-------------------------------4) Sever do Vouga Dance – White Night---------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara Municipal remeteu justificação escrita da falta dada nesta
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador João Almeida remeteu justificação escrita da falta dada na reunião do passado
dia 23 de Dezembro de 2009.-------------------------------------------------------------------------Portanto, foram consideradas como justificadas as respectivas faltas dos dois membros do
órgão executivo.----------------------------------------------------------------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 12 de Janeiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 741.733,08€ (setecentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta
e três euros e oito cêntimos) e Operações não Orçamentais = 462.340,82€ (quatrocentos e
sessenta e dois mil, trezentos e quarenta euros e oitenta e dois cêntimos).---------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Acácio Barbosa, fazendo alusão às duas placas colocadas nos lugares da
Granja e da Ribeirada, da freguesia de Rocas do Vouga, sobre a realização de uma
intervenção, perguntou se a empreitada estava ainda em fase de estudo ou se era para
avançar e quem ia efectuar a intervenção.-----------------------------------------------------------Na resposta, o vereador Raul Duarte comunicou que a via, naquele troço, iria sofrer alguns
melhoramentos, designadamente, através do corte de algumas curvas. Acrescentou que a
intervenção vai ser realizada pela sociedade Paviazeméis, no âmbito da empreitada de 50
caminhos.------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando, o vereador Acácio Barbosa perguntou quais as perspectivas quanto à ligação
de saneamento.------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta, o vice-presidente António Coutinho disse que, estavam a ser feitas várias
reuniões entre a ADRA e os Municípios da região para análise e reorganização de
projectos, bem como, o estudo da transferência de contratos para a sociedade
intermunicipal e que vai provocar algum atraso na execução dos projectos pretendidos
pelos municípios.---------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o vereador Acácio Barbosa transmitiu ter tomado conhecimento através de
notícias divulgadas na comunicação social, em como as tarifas de água tendiam a aumentar
muito nos próximos anos. Assim, perguntou até que ponto era verdade.----------------------
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O vice-presidente respondeu tratar-se de directrizes veiculadas a nível da comunidade e
superiormente através do Ministério do Ambiente (IRAR) derivadas da opinião em como a
água é um bem cada vez mais escasso.--------------------------------------------------------------Por último, o vereador Acácio Barbosa perguntou quem iria executar os trabalhos no lugar
do Cortez, em Talhadas, e quantos funcionários estão a trabalhar na Biblioteca Municipal.Foi-lhe respondido que os trabalhos de pavimentação no lugar do Cortez vão ser levados a
efeito pela sociedade Paviazemeis.-------------------------------------------------------------------Quanto à biblioteca, o vice-presidente respondeu que, actualmente, encontram-se a
trabalhar naquele equipamento cinco trabalhadores, passando para sete quando funcionar o
Espaço Internet e estava prevista, no protocolo celebrado com o IPL, a colocação de onze
trabalhadores. Contudo, estavam a evitar o recrutamento, através da reafectação de
colaboradores dos outros serviços da autarquia.----------------------------------------------------Terminadas as intervenções, passou-se ao período da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------CAE – Isenção de Taxas: - O Rotary Club de Sever do Vouga veio solicitar a isenção do
pagamento das taxas previstas, na sequência da utilização do Centro das Artes e do
Espectáculo no passado dia 3 de Janeiro, aquando da festa da Universidade Sénior. O
órgão executivo aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento das taxas de
utilização.------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º do Regulamento
de Taxas.-------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, Celestino Martins e
Acácio Barbosa.-----------------------------------------------------------------------------------------Venda de Terreno – Avaliação: - Foi aprovado, por unanimidade, propor à Assembleia
Municipal a desafectação do domínio público de um terreno pertencente ao Município,
uma vez que existe um residente em Sóligo interessado em adquiri-lo. O referido terreno
tem uma área de 140m2 e está localizado no lugar do Salgueiral, freguesia de Pessegueiro
do Vouga.------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada nos termos da alínea a), do n.º 6, do artigo 64º, para efeitos do
previsto na alínea b), do n.º 4, do artigo 53º, ambos, da Lei das Autarquias Locais.----------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, Celestino Martins e
Acácio Barbosa.-----------------------------------------------------------------------------------------Voto de Pesar: - Foi aprovado, por unanimidade, o seguinte voto de pesar, para ser
exarado em acta e remessa à família de Adriano Henriques da Silva.-----------------------O desaparecimento de Adriano Henriques da Silva constitui uma enorme perda para o
Município de Sever do Vouga e para todos os amigos e família, pois foi uma pessoa
benemérita, tendo contribuindo ao longo da sua vida para o apoio social.---------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, Celestino Martins e
Acácio Barbosa.-----------------------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) AGIM – Pedido de Apoio: - Através do ofício datado de 7 de Janeiro, a AGIM –
Associação para a Gestão, Inovação e Modernização do Centro de Sever do Vouga veio
dar conhecimento à Câmara da candidatura apresentada ao programa PRODER – Acção
4.3.2 – Serviços de Apoio às Empresas, acção que visa desenvolver os serviços de
aconselhamento técnico e serviços de gestão económica e financeira direccionados a
empresas agrícolas e serviços de aconselhamento técnico na área florestal. No mesmo
ofício, solicitaram o apoio do Município para a organização e realização da Feira do
Mirtilo/2010, a ter lugar nos próximos dias 26 a 28 de Junho. O órgão executivo decidiu
solicitar uma estimativa orçamental da Feira do Mirtilo/2010 e propôs que fosse ponderada
a possibilidade de serem convidados os ranchos folclóricos e bandas filarmónicas do
concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, Celestino Martins e
Acácio Barbosa.-----------------------------------------------------------------------------------------2) “Centro Escolar de Couto de Esteves” – Minuta do Contrato: - Foi ratificada a
assinatura da minuta do contrato da empreitada do “Centro Escolar de Couto de Esteves”,
aprovada por despacho de 5 de Janeiro de 2010, exarado pelo Presidente da Câmara
Municipal, nos termos do previsto no n.º 3, do artigo 68º, da Lei das Autarquias Locais,
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proferido devido à urgência na celebração do contrato para a autarquia não perder a
comparticipação do QREN.---------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, Celestino Martins e
Acácio Barbosa.-----------------------------------------------------------------------------------------3) Juventude Académica Pessegueirense – Pedido de Apoio: - Através do seu ofício
datado de 12 de Janeiro corrente, a Juventude Académica Pessegueirense veio solicitar o
apoio financeiro do Município para fazerem face aos elevados encargos que suportam. Foi
aprovado, por unanimidade, fazer o adiantamento do subsídio de valor igual a 50% do
aprovado no ano passado aos clubes com provas de futebol, em curso, de acordo com a
atribuição dos seguintes subsídios, destinados às actividades desportivas desenvolvidas
pelas respectivas associações:-------------------------------------------------------------------------- Associação Desportiva e Cultural de Lourizela……………………………….1.750,00€
- Associação Desportiva Severense…………………………………………….3.750,00€
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas…………………………………..…….4.750,00€
- Juventude Académica Pessegueirense…………………………………….....10.000,00€
- Clube Recreativo e Cultural de Talhadas…………………………………..…1.250,00€
A decisão foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º, da Lei das Autarquias
Locais.----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, Celestino Martins e
Acácio Barbosa.-----------------------------------------------------------------------------------------4) Sever do Vouga Dance – White Night: - Foi analisada a proposta da Hipereventos para
realização do evento “Severdovougadance”, que consiste num espectáculo de luz e laser
com a presença de um DJ. A data prevista para a realização deste evento é 3 de Abril, das
23:00 às 06:00. A organização pretende fazer uma parceria com o Município para a
realização do evento, nomeadamente, no que diz respeito à cedência gratuita do pavilhão
gimnodesportivo. Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de realização do evento
“Severdovougadance”, para o qual será elaborado um protocolo que irá ser analisado numa
próxima reunião de Câmara.--------------------------------------------------------------------------A decisão foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 4, do artigo 64º, da Lei das Autarquias
Locais.----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Maria Henriques, Celestino Martins e
Acácio Barbosa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Aberto 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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