------------------------------------------ACTA N.º 07/2015----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia oito de abril de dois mil e quinze.------------------------------------- No dia oito de abril 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.---------------------------------------------- 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 maioria, com a abstenção de Elisabete
Henriques.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Prestação de Contas 2014-------------------------------------------------------------------------- Património – Inventário e Cadastro-------------------------------------------------------------- Comemorações da Atribuição do Foral---------------------------------------------------------- Aquisição de Energia Elétrica--------------------------------------------------------------------- Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ Auto de Revisão------------------------------------------------------------------------------------ Aquisições Amigáveis de Terreno---------------------------------------------------------------- Fundação Bernardo Barbosa de Quadros – Pedido de Isenção de Taxas------------------- Condomínio do Edifício da Torre – Estacionamento------------------------------------------ Pedidos de Isenção de Taxas:--------------------------------------------------------------------1) Associação Sempre Escola - Licença para Manifestação Desportiva------------------2) LandsdSever – 5º Passeio Clássicos Terras do Vouga------------------------------------ Regulamento da Feira Nacional do Mirtilo 2015----------------------------------------------- Associações – RSU--------------------------------------------------------------------------------- Versão Final do Regulamento de Utilização da Cozinha Comunitária---------------------- Parcela de Terreno – Venda----------------------------------------------------------------------- 2ª Revisão Orçamental----------------------------------------------------------------------------- Banda União Musical Pessegueirense – Candidatura ao Programa “Tradições Locais e
Regionais 2015”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 2 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 2 439 416,59 (dois milhões, quatrocentos e trinta e nove mil,
quatrocentos e dezasseis euros e cinquenta e nove cêntimos) e Operações não orçamentais
= € 574 459,73 (quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e
setenta e três cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 890 283,39 (um
milhão, oitocentos e noventa mil, duzentos e oitenta e três euros e trinta e nove cêntimos).Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Municípia – Contas de 2014: - A Câmara tomou conhecimento das contas do exercício do
ano de 2014 da Municípia, S.A.----------------------------------------------------------------------WRC – Relatório Gestão e Contas 2014: - Foi dado conhecimento ao órgão executivo do
Relatório de Gestão e Contas de 2014 da WRC – Agência de Desenvolvimento Regional
EIM, S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------CIRA – Contas 2014: - A Câmara tomou conhecimento do balanço e demonstrações de
resultados da CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro referentes ao ano
de 2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------------

Nuno Ferreira interveio para dizer que considerava pertinente a criação de um Espaço do
Cidadão no Vougapark pela sua localização e boas instalações. Mais entregou uma
proposta formal do PSD de Sever do Vouga, relacionada com esse assunto.------------------O presidente da Câmara disse que é necessário pensar bem nessa possibilidade, uma vez
que não existem funcionários afetos ao Vougapark e, ainda, por não se saber quando irão
ser criados os Espaços do Cidadão, mas aceitou a proposta entregue para poder ser
devidamente analisada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Prestação de Contas 2014: - Com vista ao cumprimento de todas as disposições legais
sobre apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas do exercício
económico de 2014, 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................................................................................€ 63 278 620,13
- Existências....................................................................................................€ 135 937,07
- Dívidas de Terceiros..................................................................................€ 1 457 453,20
- Disponibilidades...........................................................................................€ 464 512,96
- Acréscimos e Diferimentos........................................................................€ 1 478 604,57
- Total do Ativo Líquido............................................................................€ 69 440 127,93
- Património.................................................................................................21.783.209,23€
- Reservas Legais.........................................................................................€ 1 132 087,44
- Resultados Transitados...........................................................................€ 22 487 046,37
- Resultado Líquido do Exercício................................................................€ 1 349 715,97
- Dívidas a Terceiros: ------------------------------------------------------------------------------- de médio e longo prazo………………...............................................€ 3 082 504,61
- de curto prazo......................................................................................€ 1 145 363,16
- Acréscimo de Custos....................................................................................€ 275 565,30
- Proveitos Diferidos..................................................................................€ 17 793 129,76
- Total dos Fundos Próprios e Passivo.......................................................€ 69 440 127,93
A Demonstração de Resultados evidencia os seguintes valores:---------------------------------- Total de Proveitos......................................................................................€ 9 295 300,76
- Total de Custos..........................................................................................€ 7 945 584,79
Resultado Líquido do Exercício.......................................................................€ 1 349 715,97
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.----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada de aplicação dos
resultados e a remessa dos documentos de prestação de contas do ano económico de 2014 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, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Património – Inventário e Cadastro: - 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.--------------Foi deliberado, por unanimidade, submeter os documentos à apreciação do órgão
deliberativo.----------------------------------------------------------------------------------------------

Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Comemorações da Atribuição do Foral: - A Câmara tomou conhecimento do programa e
orçamento previsional das comemorações de atribuição do Foral a Sever do Vouga, que
irão realizar-se nos dias 29 de abril, e 1 e 2 de maio de 2015.------------------------------------Aquisição de Energia Elétrica: - Na sequência das deliberações tomadas em reunião de 24
de setembro de 2014 e sessão da Assembleia Municipal de 26 de setembro de 2014, o
órgão executivo aprovou, por unanimidade, a celebração do Protocolo para a Constituição
de Agrupamento de Entidades Adjudicantes com vista ao lançamento de um único
procedimento por concurso público denominado “Concurso Público Internacional para o
Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em Média Tensão
(MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e Baixa Tensão Normal (BTN)” para os municípios
de Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro,
Ovar, Sever do Vouga, Vagos e Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, nos
termos do disposto nos artigos 16º, n.º 1 do 17º, 18º e alínea b) do n.º 1 do artigo 20º, todos
do CCP.--------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Auto de Medição: - Foi presente e aprovado, por unanimidade, o seguinte auto de medição
de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------a) “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque Geriátrico e Radical”:------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor € 29 166,51 (vinte e nove mil,
cento e sessenta e seis euros e cinquenta e um cêntimos), acrescido do IVA.--------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Auto de Revisão: - A Câmara tomou conhecimento da revisão de preços relativa à
seguinte obra, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:---------------------a) “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque Geriátrico e Radical”,
conforme a quinta revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até março de
2015, sujeitos a revisão.---------------------------------------------------------------------------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 respetivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação dos
encargos que deles constam:--------------------------------------------------------------------------a) “A
Alargamento do Parque Urbano”:----------------------------------------------------------------Foi aprovada, por unanimidade, a aquisição a Sónia Maria Tavares Martins, solteira,
maior, NIF 220193657, residente na Av. C.A.M.P., n.º 141, da freguesia e concelho de
Sever do Vouga, da totalidade do prédio inscrito sob o artigo matricial 4218, rústico,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Sever do Vouga, sob o n.º 2764, pelo valor
de € 21 691,15 (vinte e um mil, seiscentos e noventa e um euros e quinze cêntimos),
confrontando do norte com estrada (Rua do Matadouro), do sul com Carlos Eduardo
Tavares Martins, do nascente com caminho e do poente com Raúl Matias Cardoso.---------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------b) “A
Alargamento do Parque Urbano”:---------------------------------------------------------------Foi aprovada, por unanimidade, a aquisição a Carlos Eduardo Tavares Martins, solteiro,
maior, NIF 239530977, residente na Av. C.A.M.P., n.º 141, da freguesia e concelho de
Sever do Vouga, da totalidade do prédio inscrito sob o artigo matricial 4221, rústico,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Sever do Vouga, sob o n.º 2763, pelo valor
de € 34 857,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete euros), confrontando do
norte com António Vitorino Martins, do sul com David Dias Cabral, do nascente com
caminho e do poente com Ângelo António da Silva.----------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------A vereadora Idalina Tavares ausentou-se após a votação deste ponto, às 17:05, não tendo
participado nas deliberações seguintes.---------------------------------------------------------------

Fundação Bernardo Barbosa de Quadros – Pedido de Isenção de Taxas: - Através de
requerimento datado de 11 de março de 2015, a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros
veio requerer a isenção das taxas relacionadas com a licença de obras de edificação e
emissão de alvará de utilização da ampliação do Lar de Idosos. Analisado o pedido e a
respetiva informação dos serviços, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, isentar as
taxas administrativas com exceção da TMU.-------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 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 e António Ferreira.----------------------------------------------------------Condomínio do Edifício da Torre – Estacionamento: - Através de requerimento datado de
19 de março de 2015, o administrador do Condomínio do Edifício da Torre veio pedir um
parecer por parte do município relativamente à criação de dois lugares de estacionamento,
na Rua da Igreja, ao lado do Supermercado Extra, a seguir aos lugares pertencentes ao
Edifício da Torre. Este pedido veio na sequência do pedido feito pelo proprietário do
supermercado, que se responsabiliza pela alteração do estacionamento, uma vez que os
seus fornecedores têm dificuldade nas descargas e terem necessidade de fazer as mesmas
na via pública. Analisado o pedido, e a informação dos serviços técnicos de Obras
Públicas, o órgão executivo deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável.----------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e António Ferreira.----------------------------------------------------------O vereador Nuno Ferreira ausentou-se após a votação deste ponto, às 17:15, não tendo
participado nas deliberações seguintes.--------------------------------------------------------------Pedidos de Isenção de Taxas:-------------------------------------------------------------------------1) Associação Sempre Escola – Licença para Manifestação Desportiva: - Através de carta
datada de 17 de março de 2015, a Associação Sempre Escola veio requerer a isenção da
taxa relacionada com a emissão de uma Licença para Manifestação Desportiva para a
realização de um passeio BTT no próximo dia 12 de abril de 2015. Analisado o pedido e a
informação dos serviços administrativos, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 18º do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte
e António Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------2) LandsdSever – 5º Passeio Clássicos Terras do Vouga: - Através de carta datada de 11
de março de 2015, a LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio
requerer a isenção da taxa relacionada com a emissão de uma Licença para Manifestação
Desportiva para a realização de um passeio de clássicos Terras do Vouga no próximo dia
17 de maio de 2015 e, ainda, a impressão gratuita dos roadbooks para o evento. Analisado
o pedido e a informação dos serviços administrativos, o órgão executivo aprovou, por
unanimidade, a isenção da referida taxa e impressão gratuita dos roadbooks.-----------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 18º do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte
e António Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------Regulamento da Feira Nacional do Mirtilo 2015: - De acordo com a competência dada
através da alínea k) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade o projeto de Regulamento da Feira Nacional
do Mirtilo 2015 para ser submetido à Assembleia Municipal para apreciação .---------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte
e António Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------Associações – RSU: - Foi presente e analisada a Informação n.º 11-DAF/2015 relacionada
com o facto do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos não prever a isenção para
qualquer entidade. Considerando que são poucas as entidades sem fins lucrativos
existentes no concelho, e uma vez que o Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas
Municipais prevê a possibilidade de redução e/ou isenção de taxas, incluindo as de RSU, o
órgão executivo aprovou, por unanimidade, ser possível reduzir ou isentar o pagamento do

preço da recolha de lixo doméstico a associações e IPSS com atividade no concelho de
Sever do Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte
e António Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------Versão Final do Regulamento de Utilização da Cozinha Comunitária: - Estando finalizado
o período de audiência pública e não tendo sido apresentada qualquer proposta de alteração
ou reclamação, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a versão final do
Regulamento de Utilização da Cozinha Comunitária para ser submetido à aprovação por
parte da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte
e António Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------Parcela de Terreno – Venda: - Através de carta datada de 13 de fevereiro de 2015, Maria
Madalena Serejo Silva veio manifestar o seu interesse na compra de uma parcela sobrante
do terreno que foi adquirido pelo município para implantação do Centro Escolar de Couto
de Esteves. Analisada a carta, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a venda da
parcela sobrante com 118m2 pelo valor de € 10,00 por metro quadrado, correspondente ao
preço pago pelo município para aquisição dos terrenos destinados à construção daquele
centro escolar.-------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte
e António Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------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 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 2ª Revisão Orçamental, correspondente à 2ª
Modificação, com um reforço do orçamento no valor de € 220 000,00 (duzentos e vinte
mil euros). A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal, para
efeitos de aprovação, a segunda proposta de Revisão Orçamental.-----------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte
e António Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------Banda União Musical Pessegueirense – Candidatura ao Programa “Tradições Locais e
Regionais 2015”: - No seguimento da candidatura apresentada pela Banda União Musical
Pessegueirense ao programa “Tradições Locais e Regionais 2015”, e consequente
aprovação, aquela entidade veio solicitar o apoio financeiro do município para a realização
do projeto. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, apoiar a
candidatura e decidir sobre qual o apoio financeiro a prestar depois de serem conhecidos os
valores aprovados.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

