------------------------------------------ACTA N.º 09/2015----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia treze de maio de dois mil e quinze.----------------------------------- No dia treze de maio 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.----- Foram registadas as seguintes presenças: José Manuel Barbosa de Almeida e Costa,
Vice-Presidente; Nuno Miguel Pereira Martins Ferreira, Maria Elisabete Martins
Henriques, António Rodrigues Ferreira e Raul Alberto Conceição Duarte, Vereadores.--------- Foram registadas as faltas justificadas de António Coutinho e Idalina Tavares.-------------- 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.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Aquisição Amigável de Terreno------------------------------------------------------------------ Receção Definitiva--------------------------------------------------------------------------------- “Comunidade Intergeracional – Parque de Interidades – Parque Geriátrico e Radical” –
Prorrogação do Prazo------------------------------------------------------------------------------ Pedido de Alteração ao Uso – Vougapark------------------------------------------------------- E.M. 569 – Circulação em Ambas as Direções------------------------------------------------- Pedidos de Isenção de Taxas:--------------------------------------------------------------------1) Associação Sempre Escola – 3º Encontro Renault 4L-------------------------------------2) Fábrica da Igreja Paroquial de Sever do Vouga--------------------------------------------3) Santa Casa da Misericórdia--------------------------------------------------------------------4) Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga---------------5) Lance – Couto Color---------------------------------------------------------------------------- Escola da Ermida – Contrato de Comodato----------------------------------------------------- Egídio Silva – Oferta de Livros------------------------------------------------------------------- Transportes Escolares – Aprovação do Novo Plano de Transportes Escolares para o
Ano Letivo 2015/2016----------------------------------------------------------------------------- Serviços Sociais da Administração Pública – Pedido de Transporte------------------------ Isenção Tarifa RSU – Vulnerabilidade Económica:------------------------------------------1) Maria Carolina de Jesus Lourenço----------------------------------------------------------2) Manuel Soares Sabino------------------------------------------------------------------------- Torneio Futebol – Feira do Mirtilo-----------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 8 de maio, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 2 515 259,85 (dois milhões, quinhentos e quinze mil, duzentos
e cinquenta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos) e Operações não orçamentais = € 590
249,41 (quinhentos e noventa mil, duzentos e quarenta e nove euros e quarenta e um
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 590 249,41 (quinhentos
e noventa mil, duzentos e quarenta e nove euros e quarenta e um cêntimos).------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Direção-Geral das Artes – Acordo Tripartido – Adenda ao Contrato: - A Câmara tomou
conhecimento da adenda ao contrato que detém com a Direção-Geral das Artes relacionado
com o protocolo assinado com a d’Orfeu Associação Cultural, através do qual ocorreu a
adesão do Município de Ovar ao acordo tripartido da DGA, d’Orfeu e Municípios da
região.----------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------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:---------------------------------------------------------------------------a) “E
E.M. 554-1 – Saída de Felgares ao Limite do Concelho”:------------------------------------- de José Armando Marques Mendes, NIF 172897980, residente no lugar da Cruz, da
freguesia e concelho de Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno
com 586m2,do prédio inscrito sob o artigo matricial 12191, da União das Freguesias de
Silva Escura e Dornelas, que teve origem no artigo matricial 12591 da Freguesia de
Silva Escura, rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sever do Vouga,
sob o n.º 5562), confrontando do norte com Eurico da Silva e Outros, do sul com
estrada, do nascente com creche asilo de Silva Escura e outros e do poente com
Joaquim Coutinho.---------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------Receção Definitiva: - Foi recebida definitivamente a empreitada “Construção de um
Edifício para a Estação de Camionagem”, devendo-se desencadear os demais
procedimentos, nomeadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores
cativos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------“Comunidade Intergeracional – Parque de Interidades – Parque Geriátrico e Radical” –
Prorrogação do Prazo: - Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária,
aprovou a Câmara, por unanimidade, a concessão da prorrogação graciosa da obra em
curso por um período de 120 dias.-------------------------------------------------------------------Votação: A favor –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------Pedido de Alteração ao Uso – Vougapark: - Foi aprovada, por unanimidade, a alteração ao
uso do Vougapark para atividade económica com vista a poder acolher uma maior
variedade de usos, com a consequente emissão de novo Alvará de utilização, e
providenciar a sua propriedade horizontal.----------------------------------------------------------Votação: A favor –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------E.M. 569 – Circulação em Ambas as Direções: - Na sequência da aprovação da
implementação de um sentido único no novo troço da E.M. 569 entre Pessegueiro do
Vouga e o lugar da Ermida, em reunião de 26 de abril de 2012, as Juntas de Freguesia de
Couto de Esteves e Pessegueiro do Vouga vieram agora solicitar a reposição da circulação
em ambas as direções. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, repor a circulação nos dois sentidos no troço entre a Ponte do Abade e a
bifurcação da E.M. 569, ficando os serviços incumbidos de elaborar um mapa com a
sinalização para ser analisada numa próxima reunião.--------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da competência dada através do artigo 6º do
Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro.-------------------------------------------------------Votação: A favor –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------Pedidos de Isenção de Taxas:-------------------------------------------------------------------------1) Associação Sempre Escola – 3º Encontro Renault 4L: - Foi aprovado, por
unanimidade, autorizar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma
Licença para Manifestação Desportiva, para o 3º Encontro Renault 4L, realizado no
passado dia 10 de maio de 2015, requerida pela Associação Sempre Escola, nos termos da
informação dos serviços administrativos.----------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------Votação: A favor –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------2) Fábrica da Igreja Paroquial de Sever do Vouga: - No seguimento do pedido
apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Sever do Vouga, e de acordo com a
informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a

isenção do pagamento das taxas administrativas relacionadas com a emissão de uma
cartografia e dispensa de licença de utilização de prédio antigo.--------------------------------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 –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------3) Santa Casa da Misericórdia: - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção do pagamento das taxas administrativas relacionadas com a licença administrativa
para as obras de alargamento do refeitório/sala de estar/ginásio do Lar de Idosos da Santa
Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, de acordo com o pedido efetuado e a informação
dos serviços administrativos.--------------------------------------------------------------------------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 –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------4) Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga: - Foi presente
e analisado o pedido efetuado pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Sever do Vouga, para a isenção do pagamento das taxas administrativas relacionadas com
a emissão de um alvará de utilização para as obras de ampliação do parque de viaturas de
incêndios e requalificação das instalações sanitárias do Quartel dos Bombeiros.-------------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 –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------5) Lance – Couto Color: - Foi aprovado, por unanimidade, autorizar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença para Manifestação
Desportiva, para a caminhada/corrida “Couto Color”, realizado no passado dia 02 de maio
de 2015, requerida pela Liga dos Amigos e Naturais de Couto de Esteves, nos termos da
informação dos serviços administrativos.-----------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------Votação: A favor –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------Escola da Ermida – Contrato de Comodato: - Em reunião de Câmara de 14 de abril de
2005, foi aprovada a cedência da Escola da Ermida à Turnauga, tendo sido celebrado um
contrato de comodato em 20 de abril de 2005. Agora, aquela entidade veio manifestar o
seu interesse em abdicar da utilização da Escola da Ermida em favor do Viking Kayak
Clube. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou a resolução do contrato de
comodato celebrado com a Turnauga e elaboração de um novo contrato com o Viking
Kayak Clube.--------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------Egídio Silva – Oferta de Livros: - Foi apreciada a carta enviada por Egídio Silva, datada
de 15 de abril de 2015, a enumerar os livros que pretende doar à Biblioteca Municipal de
Sever do Vouga. O órgão executivo deliberou aceitar a doação e agradecer a mesma por
escrito.----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------Transportes Escolares – Aprovação do Novo Plano de Transportes Escolares para o Ano
Letivo 2015/2016: - Para cumprimento do ponto 3 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 299/84,
de 5 de setembro, foi elaborado o novo plano de transportes escolares para o ano letivo
2015/2016. A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o respetivo plano de
transportes escolares.-----------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------Serviços Sociais da Administração Pública – Pedido de Transporte: - Através de e-mail
datado de 16 de abril de 2015, os Serviços Sociais da Administração Pública vieram

solicitar o transporte gratuito de um grupo de crianças e jovens entre os 7 e 17 anos de
idade, filhos de beneficiários da administração pública, com dificuldades socioeconómicas,
de São Pedro do Sul, à Praia Fluvial da Quinta do Barco, no próximo dia 22 de julho de
2015. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o transporte gratuito solicitado.-------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 –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------Isenção Tarifa RSU – Vulnerabilidade Económica:-----------------------------------------------3) Maria Carolina de Jesus Lourenço: - Foi presente uma proposta da vereadora do
pelouro e respetiva informação interna do Serviço de Ação Social a expor a situação de
Maria Carolina de Jesus Lourenço, utente n.º 755 com uma situação familiar e económica
de grande vulnerabilidade. Analisados os documentos, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, o seguinte:------------------------------------------------------------------------------- A anulação da fatura de RSU do primeiro trimestre de 2015;--------------------------------- A isenção do pagamento da tarifa de RSU até 31-12-2015;----------------------------------- Que o serviço de Ação Social volte a analisar a situação económica e financeira do
agregado familiar no final do ano de 2015.---------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento de
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------Votação: A favor –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------4) Manuel Soares Sabino: - Foi presente uma proposta da vereadora do pelouro e
respetiva informação interna do Serviço de Ação Social a expor a situação de Manuel
Soares Sabino, utente n.º 2586 com uma situação familiar e económica de grande
vulnerabilidade.
Analisados os documentos, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, o seguinte:------------------------------------------------------------------------------- A anulação das faturas de RSU do período compreendido entre 09-08-2007 e 16-042015;--------------------------------------------------------------------------------------------------- A isenção do pagamento da tarifa de RSU até 31-12-2015;----------------------------------- Que o serviço de Ação Social volte a analisar a situação económica e financeira do
agregado familiar no final do ano de 2015.---------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento de
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------Votação: A favor –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira e
António Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------Torneio Futebol – Feira do Mirtilo: - Estando o Sever Fintas a organizar um torneio de
futebol inserido na Feira do Mirtilo 2015 em parceria com o município, a Câmara
Municipal autorizou, por unanimidade, autorizar a despesa com a aquisição de t-shirts para
os elementos da organização, medalhas para os atletas e treinadores e troféus para as
equipas classificadas nos dois primeiros lugares, até ao limite de € 700,00 (setecentos
euros), através da celebração de um protocolo com a Escola de Sever Fintas Club.----------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u), n.º 1, do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor –Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

