------------------------------------------ACTA N.º 03/2015----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia onze de fevereiro de dois mil e quinze.------------------------------- No dia onze de fevereiro 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 de Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e
Financeiro para redação da respetiva acta.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, Presidente;
Maria Elisabete Martins Henriques, António Rodrigues Ferreira e Raul Alberto Conceição
Duarte, Vereadores.---------------------------------------------------------------------------------------- Foram registadas as faltas justificadas de Almeida e Costa, Nuno Ferreira e Idalina
Tavares.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 1ª Revisão Orçamental----------------------------------------------------------------------------- 1ª Alteração do Mapa de Pessoal----------------------------------------------------------------- Relatórios de Execução das Freguesias---------------------------------------------------------- União das Freguesias de Cedrim e Paradela – Isenção de Taxas----------------------------- Seveme – Redução de Taxas---------------------------------------------------------------------- APCDI – Oferta de Areia-------------------------------------------------------------------------- Tabela de Taxas – Alteração (SIR)--------------------------------------------------------------- DLBC Rural da ADRIMAG---------------------------------------------------------------------- Receção Definitiva--------------------------------------------------------------------------------- Caminho no Interior da Ribeirada – Perigo de Derrocada------------------------------------ E.M. 570 – Pontizela – Pessegueiro do Vouga –Perigo de Derrocada---------------------- Estrada de Pisão a Soutelo – Perigo de Derrocada--------------------------------------------- Revisão do PDM – Aprovação do Relatório de Participações-------------------------------- Projeto de Regulamento do Sistema da Indústria Responsável------------------------------- Alteração Excecional de Horário----------------------------------------------------------------- Segurança e Vigilância – Parecer Prévio e Compromissos Plurianuais--------------------- Antecipação de Fundos Disponíveis------------------------------------------------------------- Auxílios Económicos para os Alunos Carenciados do 1º Ciclo no Âmbito da Ação
Social Escolar – Ano Letivo 2014/2015--------------------------------------------------------- XV Edição da Festa da Lampreia e da Vitela--------------------------------------------------- Programa Casa+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 6 de fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = € 2 648 622,33 (dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil,
seiscentos e vinte e dois euros e trinta e três cêntimos) e Operações não Orçamentais = €
567 455,45 (quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco euros e
quarenta e cinco cêntimos).---------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 567 455,45 (quinhentos
e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos).Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------1ª 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 54A/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 1ª Revisão Orçamental, correspondente à 2ª
Modificação, com um reforço do orçamento no valor de € 1 900 000,00 (um milhão,
novecentos mil euros). A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia
Municipal, para efeitos de aprovação, a primeira proposta de Revisão Orçamental.-----------

Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------1ª Alteração do Mapa de Pessoal: - Foi presente e analisada a proposta para a 1ª Alteração
do Mapa de Pessoal 2015, elaborada no seguimento do “Plano de Reestruturação do
Turismo do Centro de Portugal”. Considerando que as modificações que constam do
referido documento refletem-se ao nível dos recursos humanos daquele serviço, podendo
passar pela mobilidade da trabalhadora que exerce funções no Posto de Turismo de Sever
do Vouga, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal
o acréscimo de um lugar de Assistente Técnico para o Serviço de Turismo no Mapa de
Pessoal.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------Relatórios de Execução das Freguesias: - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos
relatórios de execução elaborados pelas freguesias, relativamente aos meses de junho a
dezembro de 2014, e decidiu submeter os mesmos à apreciação da Assembleia Municipal.Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------União das Freguesias de Cedrim e Paradela – Isenção de Taxas: - Através de carta datada
de 28 de janeiro de 2015, a União das Freguesias de Cedrim e Paradela veio solicitar a
isenção do pagamento da taxa relacionada com o licenciamento de um telheiro que
pretende construir, em Paradela, para abrigo das suas viaturas. Analisado o pedido e a
respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, conceder a isenção das taxas inerentes ao licenciamento da obra que a União
das Freguesias de Cedrim e Paradela pretende levar a cabo.-------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 artigo 18º do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação, Cedências e Compensações.-------------------------------------------Mais foi deliberado que estariam abrangidas pela alínea a) do n.º 1 do artigo 8º do
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais as taxas que poderiam estar sujeitas
as Freguesias, nas atividades desenvolvidas e abrangidas pelas suas atribuições. Esta
deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 32º do mesmo regulamento.-----------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------Seveme – Redução de Taxas: - A Seveme – Indústrias Metalúrgicas, S.A. veio requerer a
isenção ou redução da taxa relacionada com a emissão de dois alvarás de obras emitidos
pelos serviços, num valor total de € 7 828,20 (sete mil, oitocentos e vinte e oito euros e
vinte cêntimos) e referentes à ampliação da sua unidade industrial situada no lugar dos
Padrões. Analisado o pedido e a respetiva informação dos serviços administrativos, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a redução em 50% do valor total a pagar
pelo levantamento dos dois alvarás de obras.-------------------------------------------------------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, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------APCDI – Oferta de Areia: - Através de carta datada de 4 de fevereiro de 2015, a
Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado veio solicitar apoio por parte do Município
para terminar os trabalhos na cave do edifício da Unidade de Cuidados Continuados e
Unidade Residencial através da oferta de areia. Analisado o pedido, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, prestar o apoio solicitado através da oferta de 30m3 de areia do
rio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o), 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, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------Tabela de Taxas – Alteração (SIR): - Foi aprovada, por unanimidade, a alteração do artigo
25º da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais relacionado com o Sistema da
Indústria Responsável.----------------------------------------------------------------------------------

Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------DLBC Rural da ADRIMAG: - Foi aprovada, por unanimidade, a continuidade do
Município de Sever do Vouga na Adrimag, atendendo ao número de anos de participação
direta nos órgãos sociais daquela DLBC e aos benefícios trazidos para este concelho,
através dos avultados apoios concedidos para a realização de investimentos em várias áreas
e destinados ao desenvolvimento do município.---------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------Receção Definitiva: - Foi recebida definitivamente a empreitada “Retificação dos Acessos
à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo”, devendo-se desencadear os demais
procedimentos, nomeadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores
cativos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------Caminho no Interior da Ribeirada – Perigo de Derrocada: - Os Serviços Técnicos de Obras
Públicas elaboraram uma informação técnica relacionada com o perigo de decorada
existente no caminho antigo que ligava o lugar da Ribeirada e a Ermida (antigo caminho
que existia antes da E.M. 569). Uma vez que a estabilidade do caminho encontra-se em
perigo, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, fornecer 50 sacos de cimento e 15m3
de areia para que o proprietário do terreno confinante execute um muro de suporte ao
caminho.-------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------E.M. 570 – Pontizela – Pessegueiro do Vouga –Perigo de Derrocada: - Foi analisada a
informação técnica dos Serviços Técnicos de Obras Públicas relacionada com o perigo de
derrocada de terras e pedras numa área de 40m na E.M. 570, em Pontizela, Pessegueiro do
Vouga. Atendendo a que se trata de uma zona movimentada e para a salvaguarda da
estabilidade da estrada e segurança das pessoas, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, proceder à execução de um muro de suporte por ajuste direto.-----------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------Estrada de Pisão a Soutelo – Perigo de Derrocada: - Foi analisada a informação técnica
dos Serviços Técnicos de Obras Públicas a alertar para o facto de, na estrada de Pisão a
Soutelo, existir uma zona que foi intervencionada em cima de pedras existentes que têm
vindo a deslocar-se e, atualmente, ameaçam ruir, pondo em risco a estabilidade e segurança
da estrada. Para salvaguardar a estabilidade da estrada e segurança dos seus utilizadores, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, fornecer 80 sacos de cimento e 25m3 de
areia ao proprietário do terreno confinante para execução da respetiva proteção.-------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------Revisão do PDM – Aprovação do Relatório de Participações: - Na sequência da
informação enviada aos membros do órgão executivo, depois de apresentados os
documentos que fazem parte do processo da 1ª Revisão do PDM – Plano Diretor
Municipal de Sever do Vouga, e após o termo do período de discussão publica levado a
efeito ao abrigo do n.º 8 do artigo 77º do RJIGT - Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial (na atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro),
foi elaborado o “Relatório de Participações” que se submete à apreciação e aprovação da
Camara Municipal. De igual modo foi elaborada a versão final da proposta de revisão do
PDM de Sever do Vouga para efeitos do pedido do parecer final à CCDRC – Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro. Após explicação dada sobre os
documentos apresentados e dos procedimentos que terão de ser realizados, nos termos do
n.º 8 do artigo 77º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, na última redação
aprovada pelo diploma acima indicado, deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, o
seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------a) Aprovar o “Relatório de Participações”, cujo documento contem os resultados do
período de discussão pública;--------------------------------------------------------------------------

b) Ordenar a publicitação do “Relatório de Participações” na comunicação social e na
página da internet desta autarquia;-------------------------------------------------------------------c) Aprovar o projeto da versão final da proposta de Revisão do PDM de Sever do Vouga
para efeitos de submissão do pedido de parecer final à CCDRC, nos termos previsto no
disposto do artigo 78 do RJIGT - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------Projeto de Regulamento do Sistema da Indústria Responsável: - O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, o projeto de Regulamento do Sistema da Indústria
Responsável, que tem como objetivo regular o exercício da atividade industrial, a
instalação e exploração de zonas empresariais responsáveis e o processo de acreditação de
entidades no âmbito desse sistema. Nos termos da legislação em vigor será submetido este
projeto de regulamento à discussão pública.--------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------Alteração Excecional de Horário: - Para o festejo do carnaval no próximo dia 16 de
fevereiro de 2015, o Bar Bacco veio requerer o alargamento excecional do horário até às
04:00. Analisado o pedido e a informação dos serviços administrativos, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, o alargamento excecional do horário até à hora
pretendida.-----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------Segurança e Vigilância – Parecer Prévio e Compromissos Plurianuais: - Nos termos da
informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, emitir um parecer
favorável relativamente às alterações efetuadas às peças do procedimento para a
“Aquisição de Serviços para Segurança e Vigilância”, designadamente ao preço base e ao
critério de adjudicação pelo preço global unitário mais baixo, para ser submetida à
apreciação e a aprovação por parte da Assembleia Municipal por ter compromissos
plurianuais.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------Antecipação de Fundos Disponíveis: - Foi aprovado, por unanimidade, proceder ao
aumento dos fundos disponíveis, no valor de € 1 000 000,00 (um milhão de euros), de
acordo com o previsto no artigo 4º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.----------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------Auxílios Económicos para os Alunos Carenciados do 1º Ciclo no Âmbito da Ação Social
Escolar – Ano Letivo 2014/2015: - Na sequência da aprovação dos montantes a atribuir
para a Caixa Escolar e o subsídio único, em reunião de 12 de novembro de 2014, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, os subtotais dos subsídios (A e B) e Caixa Escolar
nos valores de € 5 810,00 e € 8 228,00, respetivamente, perfazendo um montante de € 14
038,00.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------XV Edição da Festa da Lampreia e da Vitela: - À semelhança de anos anteriores, a “Festa
da Lampreia e da Vitela” será organizada pela Confraria Gastronómica de Sever do Vouga.
Assim, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a assinatura do protocolo de
colaboração para a realização do XV Festival da Lampreia e da Vitela, assumindo esta
entidade os compromissos indicados naquele documento.----------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------Programa Casa+: - Foi presente e analisada a proposta de apoio à recuperação de
habitações degradadas e auto-construção/beneficiação elaborada pela Técnica Superior de
Serviço Social, tendo órgão executivo aprovado, por unanimidade, fornecer algum material
de construção e mão-de obra, assim como a isenção de licença, de acordo com a
informação técnica apresentada e até ao limite de € 10 000,00 (dez mil euros), para a

recuperação da habitação de Aldina Tavares da Silva, no lugar da Redouça, na União das
Freguesias de Cedrim e Paradela.--------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais e do n.º 1, do artigo 12º do Regulamento de Apoio à Recuperação de
Habitação Própria – “Casa +”.------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte e António
Ferreira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

