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------------------------------------------ACTA N.º 20/2012-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e doze.--------------------- 
---- No dia vinte e quatro de outubro 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 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: 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----------------------------------------- 
- Prorrogações de Prazo----------------------------------------------------------------------------- 
- Freguesia de Couto de Esteves – Transportes Escolares-------------------------------------- 
- Transportes Escolares – Protocolos de Cooperação-------------------------------------------- 
- APESE – Apoio para CEI------------------------------------------------------------------------- 
- Festa de Natal 2012--------------------------------------------------------------------------------- 
- Programa de Expansão da Rede Pré-escolar – Renovação do Acordo de Cooperação – 

Componente Refeição------------------------------------------------------------------------------ 
- Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º 

CEB – Renovação de Protocolos----------------------------------------------------------------- 
- Proposta de Valores para Subsídios Económicos Destinados a Alunos Carenciados do 

1º CEB – Ano 2012/2013-------------------------------------------------------------------------- 
- Jantar de Natal dos Funcionários e Colaboradores do Município/2012--------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Licenciamento da Atividade Produtiva Local – Redução de Taxa----------------------- 
2) Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga – Utilização da 
Piscina – Redução de Taxas----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 19 de outubro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 1.029.364,04€ (um milhão, vinte e nove mil, trezentos e sessenta 
e quatro euros e quatro cêntimos) e Operações não Orçamentais = 427.144,83€ 
(quatrocentos e vinte e sete mil, cento e quarenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos).- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
João Almeida avisou que existe um quadro elétrico, ao lado da Escola do Calvário, com a 
porta estragada e que é muito perigoso devido às crianças que andam por lá e podem 
mexer no quadro elétrico.  Mais avisou que, existe um tubo ao lado onde as crianças se 
penduram, pedindo que fosse fixado à parede para evitar acidentes.----------------------------- 
A vereadora Elisabete Henriques tomou nota das duas situações para serem resolvidas.----- 
O presidente da Câmara aproveitou este período para dizer que irá haver uma sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal na próxima segunda-feira, dia 29 de outubro, para 
discussão sobre a reforma judiciária, uma vez que já existe uma proposta de lei.  Apesar 
das posições já tomadas pelos dois órgãos colegiais deste Município, perguntou aos 
vereadores presentes se queriam acrescentar algo mais ou mesmo, a apresentação de 
alguma proposta para ser analisada nesta reunião.-------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Prorrogações de Prazo:  - Em presença dos pedidos apresentados pelas firmas 
adjudicatárias e em conformidade com as informações técnicas, aprovou a Câmara, por 
unanimidade, a concessão das prorrogações graciosas das seguintes obras em curso:--------- 
- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr__HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  

CCoomméérrcciioo””, por um período de 30 dias;---------------------------------------------------------- 
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- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr__HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
CCaassaall””, por um período de 30 dias.--------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Freguesia de Couto de Esteves – Transportes Escolares:  - Seguidamente, foi analisado o 
ofício da Junta de Freguesia de Talhadas, datado de 9 de outubro, a solicitar a atribuição de 
um subsídio por parte do Município para as despesas com os transportes escolares 
realizados no ano letivo de 2011/2012.  Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um 
subsídio no valor de 3.056,95€ (três mil, cinquenta e seis euros e noventa e cinco 
cêntimos), que corresponde a metade da despesa total.-------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), 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.---------------------------------------------- 
Transportes Escolares – Protocolos de Cooperação:  - Foram analisados e aprovados, por 
unanimidade, os protocolos de cooperação celebrados com o Centro Social de Apoio à 
Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, a Junta de Freguesia de Cedrim e o Centro Social 
Paroquial Maria da Glória, relacionados com o transporte das crianças do 1º Ciclo das 
freguesias de Silva Escura, Rocas do Vouga e uma parte de Couto de Esteves, Cedrim e 
Sever do Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
APESE – Apoio para CEI:  - Através de carta datada de 18 de outubro corrente, a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação de Silva Escura veio solicitar a atribuição 
de um subsídio para ajudar com as despesas tidas com um CEI (Contrato Emprego 
Inserção) que prestou funções na Escola da Remolha no ano letivo de 2011/2012.  A 
Câmara aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor dos encargos com 
subsídio de refeição e seguro com o CEI.------------------------------------------------------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Festa de Natal 2012:   - À semelhança de anos anteriores, está a ser preparada a Festa de 
Natal 2012 destinada às crianças do Pré-Primário e do 1º e Ciclo do concelho, tendo sido 
consultados quatro grupos de animação para o efeito.  Analisadas as propostas diferentes, 
foi aprovado contratar os serviços da Vivarte, pelo valor de 1.650,00€ (mil, seiscentos e 
cinquenta euros), acrescido do IVA.  Foram aprovados, também, os encargos com a 
contratação do serviço de transporte dos alunos do 1º Ciclo, disponibilização dos 
autocarros municipais, aquisição de lembranças, no valor de 2.250,00€ (dois mil, duzentos 
e cinquenta euros), acrescido do IVA, e um lanche volante para todas as crianças.------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), 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.---------------------------------------------- 
Programa de Expansão da Rede Pré-escolar – Renovação do Acordo de Cooperação – 
Componente Refeição:  - Foi aprovada, por unanimidade, a renovação dos Acordos de 
Cooperação celebrados entre o Município e o Centro Social Paroquial Maria da Glória, a 
Fundação Bernardo Barbosa de Quadros, a Associação Pró-Cidadão Deficiente Integrado e 
a Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, com vista à prossecução da componente 
de apoio à família relacionado com o fornecimento das refeições da rede pré-escolar.------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º 
CEB – Renovação de Protocolos:  - Foram renovados os protocolos celebrados ente o 
Município e o Centro Social Paroquial Maria da Glória, a Fundação Bernardo Barbosa de 
Quadros, a Associação Pró-Cidadão Deficiente Integrado, o Centro de Apoio à Criança e 
ao Jovem de Sever do Vouga e a Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, 
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relacionados com os termos e condições para o fornecimento de refeições escolares aos 
alunos do 1º CEB.--------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a renovação dos referidos protocolos.----- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Proposta de Valores para Subsídios Económicos Destinados a Alunos Carenciados do 1º 
CEB – Ano 2012/2013:  - Foi analisada a informação emitida pela Técnica dos Serviços 
Sociais e dada a explicação sobre os subsídios económicos atribuídos a alunos carenciados 
do 1º CEB.  Foi aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Conselho Social 
de Educação para atribuição do subsídio único no valor de 40,00€ para o escalão A e 
20,00€ para o escalão B e para a Caixa Escolar a atribuição do valor de 22,00€ para o ano 
lectivo de 2012/2013.----------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), 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.---------------------------------------------- 
Jantar de Natal dos Funcionários e Colaboradores do Município/2012:  - Foi aprovado, por 
unanimidade, realizar o Jantar de Natal 2012, no dia 12 de dezembro, destinado aos 
trabalhadores e colaboradores da autarquia, tendo sido aprovada, igualmente, toda a 
despesa inerente.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Licenciamento da Atividade Produtiva Local – Redução de Taxa:  - Foi analisado o 
requerimento, e respetiva informação dos serviços, de Carla Susete Tavares Henriques 
Santos, relacionado com a isenção ou redução da taxa municipal referente ao 
licenciamento da actividade 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.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
2) Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga – Utilização da 
Piscina – Redução de Taxas:  - Por último, foi analisada uma proposta dos serviços 
relacionada com o pagamento das utilizações da Piscina Municipal pelo Centro Social de 
Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, durante o mês de julho, aquando das 
atividades de verão para ocupação dos tempos livres.  Atendendo a que o caso enquadra-se 
na alínea a), do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e Taxas e Outras Receitas Municipais, o 
órgão executivo aprovou, por unanimidade, a redução em 70% do valor total das taxas de 
utilização da Piscina Municipal durante o passado mês de julho.-------------------------------- 
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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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