------------------------------------------ACTA N.º 10/2016---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e cinco de maio de dois mil e dezasseis.----------------------- No dia vinte e cinco de maio de dois mil e dezasseis, 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
ata, e Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que
prestou apoio no esclarecimento de alguns pontos.---------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, Presidente;
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente; Idalina Pereira Tavares e
Maria Elisabete Martins Henriques, Vereadores.------------------------------------------------------ Foram registadas as faltas justificadas de António Ferreira, Nuno Ferreira e Raul
Duarte.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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, pelos membros António
Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares e Elisabete Henriques.---------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos---------------------------------------- Freguesia de Sever do Vouga – Toponímia---------------------------------------------------- Abertura de Procedimento – Arrendamento por tempo determinado de Bar/Cafetaria
no Arruamento Novo------------------------------------------------------------------------------ Auto de Receção Provisória “Beneficiação da E.N. 328-1”--------------------------------- Autos de Medição--------------------------------------------------------------------------------- Autos de Revisão---------------------------------------------------------------------------------- Aquisições Amigáveis de Terreno--------------------------------------------------------------- Modificações Objetivas – Trabalhos a Mais “Estrada do Campo em Paradela”---------- 4ª Gala da Audioglobo Academia – Cedência de Espaço------------------------------------ Oferta de Livros------------------------------------------------------------------------------------ Freguesia de Couto de Esteves – Apoio-----------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 20 de maio, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 1 930 025,77 (um milhão, novecentos e trinta mil, vinte e
cinco euros e setenta e sete cêntimos) e Operações não orçamentais = € 530 379,80
(quinhentos e trinta mil, trezentos e setenta e nove euros e oitenta cêntimos).----------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 451 923,63 (dois
milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e três euros e sessenta e
três cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Equipa de Intervenção Permanente – Relatório de Atividades 2015: - A Câmara Municipal
tomou conhecimento do Relatório de Atividades 2015 da Equipa de Intervenção
Permanente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga.----Obras de Beneficiação Variante de Cedrim: - A Câmara Municipal tomou conhecimento
do início das obras de beneficiação da variante de Cedrim, que vão ser realizadas pela
EDP, com uma duração de duas semanas.------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Freguesia de Sever do Vouga – Toponímia: - Verificando-se a falta da denominação
“Caminho da Serra” na toponímia da freguesia de Sever do Vouga, e constatando-se a
existência de uma placa com aquela denominação na via de ligação da Rua da Póvoa do
Meio à Rua da Ribeira, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a inclusão do
“Caminho da Serra” na toponímia da freguesia de Sever do Vouga.----------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea ss) do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.---------------------------------------------------------------------------

Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Idalina
Tavares.--------------------------------------------------------------------------------------------------Abertura de Procedimento – Arrendamento por tempo determinado de Bar/Cafetaria no
Arruamento Novo: - Nos termos da informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal,
por unanimidade, ao abrigo do previsto no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto,
aprovar a abertura de um concurso público, por ajuste direto, para “Arrendamento por
tempo determinado de Bar/Cafetaria do Arruamento Novo”, tendo como objetivo o
arrendamento do quiosque no Arruamento Novo, com serviço de snack-bar. Foi, de igual
modo, aprovado o Programa de Concurso, Caderno de Encargos e o seguinte:---------------a) Os espaços a arrendar são o quiosque e a esplanada, com ocupação de um espaço até
25 metros quadrados, a instalar junto ao quiosque;-------------------------------------------b) O valor base de arrendamento é de € 25,00 mensais;-----------------------------------------c) O prazo de arrendamento é de três meses, devendo a renda ser paga adiantada, senão o
arrendatário fica obrigado a apresentar fiador ou caução de valor igual ao da renda
proposta e por três meses;------------------------------------------------------------------------d) Que o contrato possa ser renovado por um mês, e períodos sucessivos, mediante o
pagamento atempado e antecipado da renda;--------------------------------------------------e) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------- Presidente: José Manuel Barbosa de Almeida e Costa;---------------------------------- Vogal: Luís Figueiredo Martins;------------------------------------------------------------ Secretária: Catarina Alexandra Alves Freitas Santos.------------------------------------ Vogal suplente: Maria Manuela Bastos Pereira------------------------------------------f) Que o critério de adjudicação seja o da renda mais alta;-------------------------------------g) Que o valor da indemnização pelo atraso na restituição do imóvel será de € 25,00 por
cada dia de atraso.---------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada com base na competência prevista na alínea ee), 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, Elisabete Henriques e Idalina
Tavares.--------------------------------------------------------------------------------------------------Auto de Receção Provisória “Beneficiação da E.N. 328-1”:
- Foi recebida
provisoriamente, a obra indicada em epígrafe, conforme auto elaborado e assinado pelos
respetivos responsáveis, nos termos do artigo 395º, do Código dos Contratos Públicos.-----Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Idalina
Tavares.--------------------------------------------------------------------------------------------------Autos de Medição: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, os
seguintes autos de medição de trabalhos:-----------------------------------------------------------a) “Beneficiação da E.N. 328-1 – Sever do Vouga Rocas”:--------------------------------------Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor de € 24 663,12 (vinte e quatro
mil, seiscentos e sessenta e três euros e doze cêntimos), acrescido do IVA.--------------b) “Estrada do Campo em Paradela”:----------------------------------------------------------------Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor de € 17 704,00 (dezassete mil,
setecentos e quatro euros), acrescido do IVA.-------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Idalina
Tavares.--------------------------------------------------------------------------------------------------Autos de Revisão: - A Câmara Municipal tomou conhecimento das seguintes revisões de
preços, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:-----------------------------a) “Beneficiação da E.N. 328-1 – Sever do Vouga Rocas”, conforme a segunda revisão,
sem qualquer valor dos trabalhos realizados até abril 2016.---------------------------------b) “Estrada do Campo em Paradela”, conforme a segunda revisão, sem qualquer valor dos
trabalhos realizados até maio 2016.-------------------------------------------------------------Aquisições Amigáveis de Terreno: - Foram presentes e analisados os seguintes autos de
aquisição 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 deles constam:---------------------------------------------------------------------a) “R
Reabilitação da Estrada da Ermida à Feira Nova – Alargamento e Pavimentação”:------ de José Adriano Domingues da Silva, NIF 171368843, a venda de uma parcela de terreno
com 165m2, pelo valor de € 412,50 (quatrocentos e doze euros e cinquenta cêntimos),

inscrita sob o artigo matricial 195, da Freguesia de Pessegueiro do Vouga, confrontando do
norte com Manuel José Marques, do sul com Glória Henriques Correia, do nascente com
estrada e do poente com caminho.--------------------------------------------------------------------- de Vítor António Martins e Silva, NIF 138899487, a venda de uma parcela de terreno
com 400m2, pelo valor de € 1 000,00 (mil euros), inscrita sob o artigo matricial 195, da
Freguesia de Pessegueiro do Vouga, confrontando do norte com Manuel José Marques, do
sul com Glória Henriques Correia, do nascente com estrada e do poente com caminho.------ de Maria Helena da Silva Roxo, NIF 186781830 e herdeiros de João Correia Martins,
NIF 45322/0175, a venda de uma parcela de terreno com 468m2, pelo valor de € 1 170,00
(mil, cento e setenta euros), inscrita sob o artigo matricial 209, da Freguesia de Pessegueiro
do Vouga, confrontando do norte com Custódio Henriques Pereira, do sul com estrada, do
nascente com Ernesto Martins da Silva e do poente com Hermenegildo Cândido da
Rocha.----------------------------------------------------------------------------------------------------- de Maria Helena da Silva Santos, NIF 176921494, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 60m2, inscrita sob o artigo matricial 212, localizada no Vale da Rocha, na
freguesia de Pessegueiro do Vouga.------------------------------------------------------------------ de Maria Elisabete Silva Pereira, NIF 108022412, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 94m2, inscrita sob o artigo matricial 215, localizada no Vale da Rocha, na
freguesia de Pessegueiro do Vouga.------------------------------------------------------------------ de Vasco Fernandes dos Santos, NIF 107754428, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 90m2, inscrita sob o artigo matricial 214, localizada no Vale da Rocha, na
freguesia de Pessegueiro do Vouga.-----------------------------------------------------------------b) “E
Estrada do Campo em Paradela”:----------------------------------------------------------------- de Maria Benilde da Silva Coelho, NIF 174028610, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 17,5m2, omissa na matriz, localizada na Rua do Campo, na União de
Freguesias de Cedrim e Paradela.--------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Idalina
Tavares.--------------------------------------------------------------------------------------------------Modificações Objetivas – Trabalhos a Mais “Estrada do Campo em Paradela”: - Na
sequência da negociação amigável da demolição parcial de uma pequena construção que se
encontra no início da Estrada do Campo em Paradela, verificou-se a necessidade de
executar trabalhos a mais que permitirão um alargamento no início daquela via, essencial
para o cruzamento de veículos. Assim, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o
a realização de trabalhos a mais no valor de € 3 885,50 (três mil, oitocentos e oitenta e
cinco euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA, na empreitada da “Estrada do Campo
em Paradela”, nos termos da Informação Técnica 56/OP/23/MAI/MMXVI elaborada nos
Serviços Técnicos das Obras Públicas.--------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Idalina
Tavares.--------------------------------------------------------------------------------------------------4ª Gala da Audioglobo Academia – Cedência de Espaço: - Foi presente um pedido de
apoio da Audioglobo para a realização da 4ª Gala Audioglobo Academia no próximo dia
10 de junho de 2016, designadamente a utilização do espaço aberto localizado nas traseiras
da Cozinha Comunitária, isenção das taxas relacionadas com a emissão das respetivas
licenças e apoio logístico. Analisado o pedido a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, autorizar a utilização do espaço aberto localizado nas traseiras da Cozinha
Comunitária e indeferir o pedido de isenção de pagamento das taxas relacionadas com o
licenciamento do evento, uma vez que aquela entidade não se enquadra nas entidades que
podem ser isentadas. Mais deliberou, por unanimidade, contactar a Audioglobo no sentido
de obter informação específica sobre o apoio logístico solicitado.------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Idalina
Tavares.--------------------------------------------------------------------------------------------------Oferta de Livros: - Foi apreciado o e-mail enviado por Jorge Adelino Costa, datado de 12
de maio de 2016, a demonstrar o seu interesse em oferecer à Biblioteca Municipal de Sever
do Vouga vinte livros que publicou na área da Educação. O órgão executivo deliberou
aceitar a doação e agradecer a mesma por escrito.-------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Idalina
Tavares.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Freguesia de Couto de Esteves – Apoio: - Através de carta datada de 10 de maio de 2016,
a Junta de Freguesia de Couto de Esteves veio solicitar um apoio financeiro por parte do
Município para a obras de reabilitação da sua sede, com um investimento previsto de €
91 825,00 (noventa e um mil, oitocentos e vinte e cinco euros). Analisado o pedido e a
respetiva proposta do presidente, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, propor à
Assembleia Municipal a atribuição de um subsídio no valor de € 8 000,00 (oito mil euros)
para obras de reabilitação da sede da Junta de Freguesia de Couto de Esteves.---------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 5 do artigo 10º do Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios às Freguesias, conjugado com a alínea o), do n.º 1 do artigo 33º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Idalina
Tavares.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

