------------------------------------------ACTA N.º 07/2016---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia treze de abril de dois mil e dezasseis.--------------------------------- No dia treze de abril 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; Nuno Miguel Pereira Martins
Ferreira, Idalina Pereira Tavares, Maria Elisabete Martins Henriques, António Rodrigues
Ferreira e Raul Alberto Conceição Duarte, Vereadores.---------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte 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, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, Elisabete Henriques e António
Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos---------------------------------------- Prestação de Contas 2015-------------------------------------------------------------------------- Património------------------------------------------------------------------------------------------- Aquisições Amigáveis de Terreno---------------------------------------------------------------- Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:----------------------------------------------------------1) Associação Sempre Escola – Manifestação Desportiva------------------------------------2) Rotary Club de Sever do Vouga – Utilização do CAE-------------------------------------3) LandsdSever – Manifestação Desportiva----------------------------------------------------4) Multimetal – Alvará de Obras----------------------------------------------------------------- 5ª Modificação Orçamental – 2ª Revisão Orçamental----------------------------------------- Freguesia de Couto de Esteves – Pedido de Transporte------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 04 de março, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 1 837 101,69 (um milhão, oitocentos e trinta e sete mil, cento
e um euros e sessenta e nove cêntimos) e Operações não orçamentais = € 591 860,05
(quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta euros e cinco cêntimos).--------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 983 041,03 (novecentos
e oitenta e três mil, quarenta e um euros e três cêntimos).----------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira interveio para questionar se existe alguma evolução no processo da praça,
nomeadamente na criação das condições e o seu funcionamento, bem como se existe
alguma previsão de intervenção a nível dos passeios envolventes.------------------------------Mais questionou o ponto de situação da criação do novo site do Município e os novos
serviços online.------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, disse ter tido conhecimento da data da inauguração do Museu Municipal através
da comunicação social, sabendo que vai haver uma visita no dia seguinte, isto para dar
conta de que, às vezes, sabe-se mais relativamente a alguns assuntos de alguma relevância
pelo jornal do que na reunião de Câmara.-----------------------------------------------------------O presidente da Câmara respondeu à intervenção de Nuno Ferreira informando que o
processo da praça não tem evoluído muito até à data porque a situação está a ser trabalhada
pelos herdeiros dos terrenos, no sentido de procederem à legalização dos mesmos e só
depois se iniciarão as negociações.-------------------------------------------------------------------Relativamente ao site do Município, o presidente da Câmara disse que o mesmo já está a
ser trabalhado por uma empresa, existindo um esboço da situação inicial que está a ser
afinado pelos serviços.---------------------------------------------------------------------------------Sobre o Museu Municipal, o presidente da Câmara disse que a visita de amanhã é informal
e vem na sequência de um pedido feito por alguns oradores do Simpósio da
Sustentabilidade e Turismo de Natureza, sendo que a inauguração oficial está agendada
para 18 de maio, que coincide com o dia Internacional dos Museus.----------------------------

Depois de responder às questões colocadas, o presidente da Câmara aproveitou para
transmitir algumas informações começando por transmitir que tinha tido uma reunião com
a Ministra da Justiça onde lhe foi garantido que o Tribunal de Sever do Vouga será
reaberto num prazo curto e em local ainda a determinar.-----------------------------------------O presidente da Câmara leu uma listagem das candidaturas ao PROVERE a serem
preparadas e que incluem, entre outros, trabalhos nas margens do Rio Vouga, o circuito de
interpretação da ecopista de Paradela, as rotas do megalitismo, o circuito BTT e a pista da
linha de vagonetes do Braçal.-------------------------------------------------------------------------António Ferreira interveio para questionar quais as obras a serem realizadas nas margens
do Rio Vouga.-------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse estar prevista a construção de uma plataforma no muro por
fora da estrada para que as pessoas possam circular a pé e que irão existir pontos de
informação, servindo de centro interpretativo.-----------------------------------------------------Seguidamente, o presidente da Câmara disse que tinha tido uma reunião com a DGEST
para afinar os trabalhos preparativos do funcionamento do ano letivo de 2016/2017, tendo
comunicado a vontade de manter a rede atual.--------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Prestação de Contas 2015: - Antes de discutir e votar a prestação de contas, o presidente
da Câmara procedeu à leitura da informação exarada pelo Técnico Oficial de Contas
relativamente à Certificação Legal de Contas. Seguidamente, e com vista ao cumprimento
de todas as disposições legais sobre apreciação e votação dos documentos de Prestação de
Contas do exercício económico de 2015, 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................................................................................€ 26 117 824,10
- Existências....................................................................................................€ 150 137,87
- Dívidas de Terceiros..................................................................................€ 2 065 127,21
- Disponibilidades........................................................................................€ 2 599 102,89
- Acréscimos e Diferimentos........................................................................€ 1 369 752,62
- Total do Ativo Líquido............................................................................€ 69 484 218,81
- Património................................................................................................€ 21 783 209,23
- Reservas Legais.........................................................................................€ 1 199 573,24
- Resultados Transitados............................................................................€ 23 776 436,26
- Resultado Líquido do Exercício................................................................€ 1 668 902,68
- Dívidas a Terceiros: ------------------------------------------------------------------------------- de médio e longo prazo………………...............................................€ 2 755 314,94
- de curto prazo......................................................................................€ 1 128 430,64
- Acréscimo de Custos....................................................................................€ 274 137,23
- Proveitos Diferidos..................................................................................€ 16 898 214,59
- Total dos Fundos Próprios e Passivo.......................................................€ 69 484 218,81
A Demonstração de Resultados evidencia os seguintes valores:---------------------------------- Total de Proveitos......................................................................................€ 9 378 839,02
- Total de Custos..........................................................................................€ 7 709 936,34
Resultado Líquido do Exercício.......................................................................€ 1 668 902,68
Como o Resultado Líquido do Exercício é positivo, vamos apresentar 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.------------------------------------------------------Depois das explicações dadas pelo presidente da Câmara Municipal, sobre os documentos
apresentados e proposta de aplicação do resultado do exercício, foram os mesmos
submetidos à votação.----------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira interveio para dizer que o presidente da Câmara tinha dito, aquando da
introdução do presente ponto da Ordem do Dia, que as despesas correntes tinham

diminuído, mas, na verdade, aumentaram, pois o peso nas despesas totais diminuíram,
assim como as despesas com o pessoal, com os juros e com as transferências correntes,
tendo aumentado precisamente a aquisição de bens e serviços em quase 24%. De referir,
também, que foi aprovada uma redução orçamental no final do ano de 450 mil euros que
permitiu apresentar uma taxa de execução superior aos anos anteriores. Disse, ainda, que a
diminuição da dívida também se devia muito por imposição legal da aplicação do aumento
das receitas do IMI. Por fim, disse que iria abster-se pelas mesmas razões que se absteria
se tivesse votado o orçamento para o corrente ano, pelos mesmos motivos referidos no ano
anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara esclareceu que, relativamente à prestação de serviços, aquela
rubrica diminuiu devido à sua classificação noutras rubricas.------------------------------------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 2015 à Assembleia
Municipal para apreciação na próxima sessão de abril, como determina a lei em vigor.-----Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte
e António Ferreira; Abstenções – Nuno Ferreira e Idalina Tavares.----------------------------Património: - 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.------------------------------------------------Aquisições Amigáveis de Terreno: - Foram presentes e analisados os seguintes autos 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 deles constam:---------------------------------------------------------------------a) “A
Alargamento do Interior de Sanfins (Irijó)”:---------------------------------------------------- de Alberto de Jesus Tavares, NIF 177090839, casado, residente no lugar de Sanfins, da
freguesia de Rocas do Vouga, a cedência gratuita de um prédio com 216m2, inscrito sob o
artigo matricial 4870, da Freguesia de Rocas do Vouga, urbano, confrontando do norte
com caminho, do sul com Adelino Tavares da Rocha, do nascente com caminho e do
poente com Armindo Tavares Coutinho e outros.--------------------------------------------------Nuno Ferreira interveio para perguntar se a presente aquisição teria de ser registada,
reportando-se à nota que o Revisor Oficial de Contas tinha feito relativamente ao registo
do património.-------------------------------------------------------------------------------------------O Diretor de Departamento esclareceu que, quando é feita uma aquisição para afetar ao
domínio público, é solicitada a anulação do artigo matricial e respetivo registo predial.----b) “A
Arranjo Urbanístico e Alargamento do Largo – Lourizela”:---------------------------------- da Cooperativa Agrícola Vale do Vouga, CRL, NIF 500075034, com sede no lugar de
Couto de Cima, da freguesia de Couto de Esteves, a venda de um prédio com 149m2, do
prédio inscrito sob o artigo matricial 389, pelo valor de € 4 750,00 (quatro mil, setecentos e
cinquenta euros), da Freguesia de Couto de Esteves, para integrar o domínio público
municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:--------------------------------------------------------------1) Associação Sempre Escola – Manifestação Desportiva: - Através de carta datada de 9
de março de 2016, a Associação Sempre Escola requereu a isenção do pagamento da taxa
relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para a realização
do 2º Passeio BTT Rocas do Vouga. 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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------2) Rotary Club de Sever do Vouga – Utilização do CAE: - Através de carta datada de 30
de março de 2016, o Rotary Club de Sever do Vouga requereu a isenção do pagamento da

taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 12
de junho de 2016, para a realização de uma festa de final do ano letivo de 2015/2016.
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, 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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------3) LandsdSever – Manifestação Desportiva: - Através de carta datada de 28 de março de
2016, a LandsdSever veio requerer a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para a realização do 6º Passeio de
Clássicos Terras do Vouga. 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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------4) Multimetal – Alvará de Obras: - Através de requerimento datado de 31 de março de
2016, a empresa Multimetal – Construções Metálicas, Unipessoal, Lda., veio requerer a
redução/isenção da taxa relacionada com a emissão do alvará de obras para a construção de
um pavilhão industrial na Zona Industrial dos Padrões. Analisado o pedido e a respetiva
informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
redução em 50% (€ 1 252,56) do valor total das taxas administrativas relacionadas com a
emissão de um alvará de obras para a construção de um pavilhão industrial na Zona
Industrial dos Padrões.---------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 4 do artigo 18º do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação, Cedências e Compensações.-------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------5ª Modificação Orçamental – 2ª Revisão Orçamental: - 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 54-A/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 5ª Modificação, com um reforço do orçamento no valor de €
60 000,00 (sessenta mil euros). A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à
Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, a quinta proposta de Revisão
Orçamental.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Idalina Tavares e António Ferreira; Abstenção – Nuno Ferreira.---------------------Freguesia de Couto de Esteves – Pedido de Transporte: - Foi analisado o pedido de
isenção da taxa relacionada com a utilização do autocarro municipal, pela Freguesia de
Couto de Esteves, no passado dia 23 de março de 2016, para a realização de uma viagem a
Lisboa. A Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, o pedido de isenção 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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.-----------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não houve qualquer participação.------------------------------------------------------------------------ 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------

