------------------------------------------ACTA N.º 10/2015----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e sete de maio de dois mil e quinze.---------------------------- No dia vinte e sete 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: 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 e Raul Alberto
Conceição Duarte, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de António Ferreira.--------------------------------------------- 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 pelos membros Almeida e
Costa, Nuno Ferreira, Elisabete Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Balanço sobre a Implementação dos Polos IERA---------------------------------------------- Ficavouga 2015 – Previsão Orçamental--------------------------------------------------------- Conselho Diretivo dos Baldios de Cedrim – Cedência da Escola de Paçô----------------- APCDI – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------------- Autorização de Desafetação----------------------------------------------------------------------- Proposta Toponímia-------------------------------------------------------------------------------- Recinto Itinerante – Ratificação------------------------------------------------------------------ Proposta Aquisição Plataforma Serviço StreetAlert------------------------------------------- Manual de Consolidação-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 22 de maio, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 2.668.065,94 (dois milhões, seiscentos e sessenta e oito mil,
sessenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos) e Operações não orçamentais = €
590.845,51 (quinhentos e noventa mil, oitocentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e
um cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 114 660,14 (um
milhão, cento e catorze mil, seiscentos e sessenta euros e catorze cêntimos).-----------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Balanço sobre a Implementação dos Polos IERA: - A Câmara Municipal tomou
conhecimento do ponto de situação da implementação dos polos IERA (Incubadora de
Empresas da Região de Aveiro).---------------------------------------------------------------------Ficavouga 2015 – Previsão Orçamental: - A Câmara Municipal tomou conhecimento da
previsão orçamental da Ficavouga 2015 que decorrerá de 25 de julho a 2 de agosto.--------Conselho Diretivo dos Baldios de Cedrim – Cedência da Escola de Paçô: - Foi presente
um pedido do Conselho Diretivo dos Baldios de Cedrim a solicitar a cedência gratuita da
antiga Escola de Paçô para servir de escritório e armazém, comprometendo-se a realizar
obras de reparação e embelezamento do edifício. Analisado o pedido, o órgão executivo
aprovou, por unanimidade, a cedência gratuita da antiga Escola de Paçô ao Conselho
Diretivo dos Baldios de Cedrim, através da celebração de um contrato de comodato.-------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------APCDI – Isenção de Taxa: - Analisado o pedido apresentado pela APCDI, e respetiva
informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção do pagamento relacionado com a travessia da via pública para passagem de um
tubo de água, na Rua Nossa Senhora do Rosário, em Pessegueiro do Vouga.-----------------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 - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Autorização de Desafetação: - Nos termos da informação dos serviços administrativos, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal uma
proposta de autorização de desafetação do domínio público de uma parcela de terreno com
a área de 134m2, omissa à matriz, que veio de parte do prédio que esteve inscrito sob o
artigo matricial 8899, rústico, da freguesia de Couto de Esteves, atualmente eliminado por
total integração no domínio público municipal, que confronta do norte com Artur Martins
Marta e corga, do sul com Adelino Martins Marta, do nascente com José Maria Soares
Silva e do poente com Artur Martins Marta, sito nas Vinhas, lugar de Couto de Cima,
freguesia de Couto de Esteves, concelho de Sever do Vouga, com o valor patrimonial de €
1 537,70 (mil, quinhentos e trinta e sete euros e setenta cêntimos).-----------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Proposta Toponímia: - Com vista a serem resolvidos ou ultrapassados os problemas de
numeração de polícia dos prédios localizados a norte da Avenida Comendador Augusto
Martins Pereira, foi aprovada, por unanimidade, a alteração da toponímia na vila de Sever
do Vouga, com a seguinte alteração:------------------------------------------------------------------ Avenida Comendador Augusto Martins Pereira:-----------------------------------------------Da confluência da Rua da Meia Encosta, junto ao Bairro da Bela Vista, para Sul, até ao
limite da freguesia, no Sobreiral.------------------------------------------------------------------ Rua Comendador Augusto Martins Pereira:----------------------------------------------------Da Avenida Comendador Augusto Martins Pereira, junto à confluência com a Rua da
Meia Encosta, para Norte, até à Variante, nos Padrões.---------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Recinto Itinerante – Ratificação: - Foi ratificado, por unanimidade, o licenciamento de um
recinto itinerante para instalação de um circo, no lugar do Sobral, em Pessegueiro do
Vouga, nos dias 22 a 24 de maio de 2015, aprovado por despacho do presidente da Câmara
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Proposta Aquisição Plataforma Serviço StreetAlert: - Foi aprovado, por unanimidade,
solicitar autorização à Assembleia Municipal para assunção dos compromissos plurianuais
relacionados com a contratação do serviço StreetAlert, aplicação gratuita para dispositivos
móveis (Android e iOS) que permite a transmissão de alertas relativos a problemas
detetados no espaço público (árvores tombadas, iluminação danificada, pavimentação
danificado, entre outros), sendo o custo de aquisição da plataforma de configuração e
gestão de € 70,00 (setenta euros) por mês, mediante a celebração de um contrato por um
período mínimo de doze meses.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Manual de Consolidação: - Para cumprimento do que se encontra estabelecido no artigo
75º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, foi elaborado o Manual de Consolidação que
serve de instrumento orientador e estruturante de apoio ao processo de consolidação de
contas do Município de Sever do Vouga e que será emitido anualmente para refletir todas
as atualizações efetuadas. Assim, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, os
Manuais de Consolidação dos anos de 2014 e 2015.----------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
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