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------------------------------------------ACTA N.º 02/2015----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e oito de janeiro de dois mil e quinze.------------------------- No dia vinte e oito de janeiro de dois mil e quinze, 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: 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.---------------------------------------------- Foram registadas as faltas justificada de António Ferreira, Nuno Ferreira e Raul
Duarte.------------------------------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e trinta 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 maioria, com as abstenções de António
Ferreira e Nuno Ferreira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Aquisição Amigável de Terreno------------------------------------------------------------------ Pedido de Informação Prévia---------------------------------------------------------------------- Retificação de Deliberação------------------------------------------------------------------------ Regulamento da “Cozinha Comunitária”-------------------------------------------------------- Bombeiros Voluntários Sever do Vouga – Indemnização------------------------------------ Fornecimento Refeições 1º CEB – Ratificação de Protocolo--------------------------------- Utilização dos Balneários----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 23 de janeiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = € 2 751 241,48 (dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil,
duzentos e quarenta e um euros e quarenta e oito cêntimos) e Operações não Orçamentais
= € 587 221,75 (quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e um euros e setenta e
cinco cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 286 697,25 (duzentos e
oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e sete euros e vinte e cinco cêntimos).----------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------António Ferreira disse ter reparado que os trabalhos de vedação em frente ao ATL de
Sever do Vouga (antiga Escola do Casal) já tinham sido iniciados, pelo que se congratula
com a realização. Sobre essa situação referiu o presidente da câmara que apesar da vedação
colocada ainda há mais trabalhos a realizar naquele acesso ao edifício escolar,
nomeadamente as proteções nos passeios de acesso entre o Casal e o Calvário, que
aguardam a sua colocação.----------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara aproveitou este período para informar o órgão executivo de um
assunto tratado na última reunião da CIRA, sobre a constituição ou criação das DLBC’s
Rurais que materializam a estratégia de desenvolvimento para o território (DLBC Desenvolvimento Local da Base Comunitária), com vista à criação futura de Gabinetes de
Apoio Local (habitualmente denominados por GAL), para o conjunto dos municípios da
Ria de Aveiro. Sobre esse aspeto questiona o presidente da câmara se há motivo para o
Município de Sever do Vouga integrar esse novo GAL. Isso porque há muito que integra a
ADRIMAG onde têm sido desenvolvidos muitos trabalhos e projetos importantes para o
desenvolvimento económico deste concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------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 respetivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação dos
encargos que dele constam, para realização da seguinte empreitada:---------------------------a) “A
Alargamento do Interior de Lourizela, Rua do Cruzeiro”:------------------------------------
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Foi aprovada, por unanimidade, a aquisição a Manuel Joaquim Tavares de
Almeida, NIF 172220718, residente no lugar de Lourizela, da freguesia de Couto de
Esteves e concelho de Sever do Vouga, de uma parcela de terreno pelo valor de € 360,00
(trezentos e sessenta euros), com a área de 90 metros quadrados a desanexar do prédio
inscrito sob o artigo 7121, rústico, da freguesia de Couto de Esteves, confrontando do norte
com caminho, do sul com Almiro Tavares Fecha, do nascente com caminho e do poente
com Ilídio Soares da Fonseca, destinada ao alargamento da Rua do Cruzeiro.--- Votação:
A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno
Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.-------------------------------------------------------Pedido de Informação Prévia: - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de informação
prévia para obras de construção de um aviário, apresentado pela empresa Atitude Paralela
– Aviários, Lda., de acordo com a informação prestada pela Divisão de Administração do
Território do Município, devendo o requerente respeitar as indicações dadas nesse
documento.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Retificação de Deliberação: - Na sequência da deliberação tomada na reunião de 23 de
julho de 2014, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à retificação da respetiva
deliberação, uma vez que já se sabe o número do artigo que, naquela altura, era
desconhecido, passando a deliberação a ter a seguinte redação:---------------------------------Foi analisada uma informação dos serviços administrativos relacionada com a aquisição do
terreno onde está construído o Jardim de Infância de Sanfins, o qual foi adquirido à
Fundação Bernardo Barbosa de Quadros, em 27 de maio de 1993, como parcela de terreno,
tendo vindo de parte do artigo 5392, rústico, da freguesia de Rocas do Vouga, pelo valor
de € 3 399,80 (três mil, trezentos e noventa e nove euros e oitenta cêntimos), com uma área
total de 547,33m2. Não foi efetuado qualquer título formal que legitime a aquisição do
terreno ou a posse do edifício e recreio anexo. Nesse terreno foi construído o Jardim de
Infância de Sanfins, que é composto por edifício de um pavimento, com uma sala, cozinha,
sanitários, vestíbulo, hall de entrada, terraço e recreio anexo, com a área coberta de
97,85m2 e descoberta de 449,48m2. As obras foram concluídas em 04 de março de 1993.
Encontra-se inscrito, atualmente, sob o artigo 1.280, urbano, da freguesia de Rocas do
Vouga e concelho de Sever do Vouga. Situa-se no lugar de Sanfins. Confronta do norte
com Maria da Graça Tavares Martins, do sul com arruamento, do nascente com a
Cooperativa Agrícola de Sanfins, CRO e do poente com a Fundação Bernardo Barbosa de
Quadros. Tem o valor patrimonial de € 25 750,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta
euros). Tendo em conta que o Jardim de Infância de Sanfins não se encontra registado na
competente Conservatória do Registo Predial, por não possuir este município qualquer
título formal de aquisição do terreno ou da posse do edifício e recreio anexo, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à realização de escritura de Justificação
Notarial, para posterior registo, invocando-se os atos de posse.---------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Regulamento da “Cozinha Comunitária”:
- A Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a proposta de Regulamento de Utilização das Instalações do Edifício
denominado “Cozinha Comunitária”, realizando-se em seguida o procedimento de
audiência pública de acordo com o previsto no CPA, concedendo-se aos interessados o
prazo de 30 dias seguidos para apresentarem sugestões ou reclamações sobre este projeto
de regulamento que foi aprovado.--------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Bombeiros Voluntários Sever do Vouga – Indemnização: - Através de carta datada de 17
de dezembro de 2014, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do
Vouga veio solicitar o pagamento dos danos provocados numa viatura que circulava na
E.N. 16 aquando de uma intervenção do Comando Distrital de Operações de Socorro
naquele local, realizada no passado dia 12 de outubro de 2014. Analisado o pedido, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 1 000
(mil euros) através da celebração de um protocolo.-------------------------------------------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Fornecimento Refeições 1º CEB – Ratificação de Protocolo: - Foi ratificado, por
unanimidade, o protocolo celebrado entre o Município e o Centro Social de Apoio à
Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, relacionado com o fornecimento de refeições aos
alunos do 1º CEB de Sever do Vouga para o ano letivo 2014/2015.----------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Utilização dos Balneários: - Através de e-mail datado de 19 de janeiro de 2015, o Viking
Kayak Clube veio solicitar a utilização gratuita dos balneários da piscina municipal, no
próximo dia 7 de fevereiro de 2015, para os participantes do 1º Encontro de Veteranos de
Canoagem. Analisado o pedido, o órgão executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a
utilização gratuita dos balneários para o fim pretendido.-----------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

