------------------------------------------ACTA N.º 16/2015----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de agosto de dois mil e quinze.-------------------------- No dia vinte e seis de agosto 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; Isabel Maria Martins Tavares,
Idalina Pereira Tavares, António Rodrigues Ferreira e Raul Alberto Conceição Duarte,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte e cinco 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 António
Coutinho, Isabel Tavares, Idalina Tavares, António Ferreira e Raul Duarte.------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Taxas de IMI 2016----------------------------------------------------------------------------------- Taxa Municipal de Direitos de Passagem 2016------------------------------------------------- Participação Variável no IRS 2016---------------------------------------------------------------- IMI – Redução de Taxa por Agregado Familiar 2016------------------------------------------ Projeto de Decisão de Adjudicação – Aquisição de Serviços de "Fornecimento
Contínuo de Energia Elétrica”--------------------------------------------------------------------- Ratificação Licença Recinto Improvisado-------------------------------------------------------- Licença de Recinto Improvisado e Isenção de Taxas – Festa das Eiras---------------------- Recenseamento Eleitoral 2015 – Transferências para as Juntas de Freguesia--------------- Confraria Gastronómica de Sever do Vouga – Apoio para Filme Promocional------------ Programa Casa+ – Ratificação de Apoio--------------------------------------------------------- Bolsa de Estudo – Situação Especial-------------------------------------------------------------- Festa das Eiras 2015 – Apoio------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 21 de agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 2 813 381,10 (dois milhões, oitocentos e treze mil, trezentos e
oitenta e um euros e dez cêntimos) e Operações não orçamentais = € 581 792,96
(quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e dois euros e noventa e seis
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 905 763,78 (um
milhão, novecentos e cinco mil, setecentos e sessenta e três euros e setenta e oito
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Auditoria – Contraditório: - A Câmara tomou conhecimento do projeto de relatório da
auditoria efetuada ao Município e o presidente da Câmara informou que está a ser
elaborado um contraditório à auditoria para ser enviado à Inspeção-Geral das Finanças.----Contrato de Ocupação e Gestão de Instalações para o Desenvolvimento de Atividades
Educativas e Formativas no VougaPark: - Foi dado conhecimento à Câmara Municipal do
conteúdo do contrato entre o Município e a AEVA – Associação para a Educação e
Valorização da Região de Aveiro para ocupação de espaços no Vougapark destinados à
instalação de um polo daquela escola neste concelho.---------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Isabel Tavares interveio para dizer que foi abordada por uma família de Sóligo que se
queixa de maus cheiros vindos das escorrências da ETAR de Sóligo e gostava de saber o
que responder nessa situação.-------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse que esse é um problema que existe há bastante tempo, tendo
sido pensadas várias soluções, a última das quais é colocar um tubo a desviar o efluente
que escorre da ETAR para a ribeira e fazer a sua transferência mais para baixo para que o
cheiro não afete as casas. Disse ser uma situação temporária até à construção da ETAR,

obra que se atrasou devido a um protesto apresentado por um dos concorrentes mas que já
foi resolvido em tribunal, sendo que a sua construção estará para breve.-----------------------Seguidamente, Isabel Tavares falou sobre outra questão que lhe tinha sido colocada, que
era como fazer com os resíduos de pequenos jardins nos locais onde os contribuintes não
têm mais quintal.----------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse que as pessoas devem levar esses resíduos à estação de
transferência, pois existe lá material para compostagem. Mais disse que, para quem não
tem possibilidade em fazê-lo, deve dirigir-se à Câmara Municipal para que os resíduos
sejam recolhidos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Taxas de IMI 2016: - A Câmara Municipal analisou a proposta de Taxas do IMI para
2015, relativamente aos prédios rústicos e prédios urbanos, onde se propõe que as taxas
sejam de 0,8% (fixa) e de 0,35%, respetivamente. Foi aprovada, por unanimidade, a
proposta apresentada das taxas de IMI a serem cobradas em 2016, para ser submetida à
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc), do n.º 1, do
artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para efeitos da deliberação referida no n.º
5, do artigo 112º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.----------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Isabel Tavares, Idalina Tavares,
António Ferreira e Raul Duarte.----------------------------------------------------------------------Taxa Municipal de Direitos de Passagem 2016: - Para cumprimento do que se encontra
estabelecido no n.º 2, do artigo 123º da Lei das Comunicações Eletrónicas, foi analisada a
proposta apresentada por parte do presidente da Câmara Municipal, para fixação da Taxa
Municipal de Direitos de Passagem no valor de 0,25% para 2016. A proposta foi aprovada
por unanimidade, para ser submetida à apreciação e a aprovação por parte da Assembleia
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Isabel Tavares, Idalina Tavares,
António Ferreira e Raul Duarte.----------------------------------------------------------------------Participação Variável no IRS 2016: - Ao abrigo do artigo 26º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo
presidente da Câmara de manter a participação variável do IRS pelo valor máximo da taxa
prevista para o município que é de 5%. Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter a
proposta à apreciação e aprovação por parte da Assembleia Municipal.------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Isabel Tavares, Idalina Tavares,
António Ferreira e Raul Duarte.----------------------------------------------------------------------IMI – Redução de Taxa por Agregado Familiar 2016: - Em complemento da proposta para
fixação das taxas do IMI para 2016, e nos termos do ponto 13 do artigo 62º do Código do
IMI, foi elaborada uma proposta para redução das taxas que irão incidir sobre os imóveis
destinados a habitação própria dos agregados familiares do concelho de Sever do Vouga
que possuam dependentes a cargo e o domicílio fiscal do proprietário seja igual à
localização daquele imóvel nos seguintes termos:-------------------------------------------------Número de dependentes a cargo
Redução da taxa em
1
10%
2
15%
3
20%
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta para ser submetida à
apreciação e aprovação por parte da Assembleia Municipal.-------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Isabel Tavares, Idalina Tavares,
António Ferreira e Raul Duarte.----------------------------------------------------------------------Projeto de Decisão de Adjudicação – Aquisição de Serviços de “Fornecimento Contínuo
de Energia Elétrica”: - Seguidamente, foi analisado o documento apresentado pelo júri do
procedimento n.º CPS_001/2015, como projeto de decisão de adjudicação ao Procedimento
de Concurso Público Internacional, para aquisição de serviços de “Fornecimento Contínuo
de Energia Elétrica ás Instalações Alimentadas em Média Tensão, Baixa Tensão Especial e
Baixa Tensão Normal, dos Municípios de Albergaria-a-Velha, Anadia, Agrupamento de
Entidades Adjudicantes do Município de Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do
Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e da Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro, Entidades que Integram o Agrupamento de Entidades Adjudicantes”. Depois de

prestados os esclarecimentos necessários para se compreender que processo estava a
decorrer na CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, com intervenção ou
participação dos municípios referidos decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, em
relação ao Município de Sever do Vouga, deliberar a adjudicação e a contratação à EDP
Comercial – Comercialização de Energia, S.A., pelo valor de € 20 017 645,75 (vinte
milhões, dezassete mil, seiscentos e quarenta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos), a
que acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada no uso da competência dada pela alínea f) do n.º 1 do artigo
33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea b) do n.º 1
do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e para cumprimento do previsto no
n.º 3 do artigo 39º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.--------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Isabel Tavares, Idalina Tavares,
António Ferreira e Raul Duarte.----------------------------------------------------------------------Ratificação Licença Recinto Improvisado: - Foi ratificada, por unanimidade, a emissão da
Licença de Recinto Improvisado para o evento “Sunset”, que teve lugar no Centro Cívico
da Vila, nos passados dias 14 e 15 de agosto de 2015, organizado pela Associação Turma
dos Melhores.-------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Isabel Tavares, Idalina Tavares,
António Ferreira e Raul Duarte.----------------------------------------------------------------------Licença de Recinto Improvisado e Isenção de Taxas – Festa das Eiras: - Foi aprovada, por
unanimidade, a emissão de uma licença de recinto improvisado para a realização da VIII
Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia (Festa das Eiras), a realizar-se nos próximos
dias 10 a 13 de setembro de 2015. A Câmara Municipal aprovou, ainda, o pedido de
isenção das taxas inerentes à emissão da licença de recinto improvisado e licença especial
de ruído para o referido evento.-----------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Isabel Tavares, Idalina Tavares,
António Ferreira e Raul Duarte.----------------------------------------------------------------------Recenseamento Eleitoral 2015 – Transferências para as Juntas de Freguesia: - A Câmara
tomou conhecimento das verbas a serem transferidas às Juntas de Freguesia deste
concelho, referentes à atualização do “Recenseamento Eleitoral 2015”. Foi autorizado,
por unanimidade, proceder às transferências daquelas verbas para as Juntas de Freguesia.-Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Isabel Tavares, Idalina Tavares,
António Ferreira e Raul Duarte.----------------------------------------------------------------------Confraria Gastronómica de Sever do Vouga – Apoio para Filme Promocional: - Na
sequência do pedido de apoio financeiro apresentado pela Confraria Gastronómica de
Sever do Vouga, relacionado com a realização de um filme promocional sobre Sever do
Vouga, com uma duração de cerca de 3 a 5 minutos, para ser exibido nos voos da TAP de
regresso a Portugal, foi elaborada uma proposta do vereador do pelouro da Cultura e do
Turismo relacionada com o interesse público e municipal em apoiar aquele pedido.
Analisada a proposta e respetiva informação do Diretor de Departamento Administrativo e
Financeiro, a Câmara Municipal, reconhecendo o interesse público desta atividade, para a
promoção turística do concelho, atenta a abrangência do público a quem se dirige,
aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de € 2 091,00 (dois mil e
noventa e um euros).-----------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o previsto no n.º 3 do artigo 7º do
Programa para a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e
Desportivo ao Associativismo do Concelho.-------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Isabel Tavares, Idalina Tavares,
António Ferreira e Raul Duarte.----------------------------------------------------------------------Programa Casa+ – Ratificação de Apoio: - Foi ratificado, por unanimidade, o apoio
concedido a Maria de Almeida Cardoso, de Nogueira, Pessegueiro do Vouga, através de
uma intervenção na sua habitação por forma a eliminar-se definitivamente os problemas de
humidades existentes, e que surgiram após intervenção, no âmbito do Projeto “Cooperar
para Crescer” que decorreu no ano de 2001.--------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Isabel Tavares, Idalina Tavares,
António Ferreira e Raul Duarte.-----------------------------------------------------------------------

Bolsa de Estudo – Situação Especial: - Foi presente o pedido de Sandra Marlene
Rodrigues Pereira a solicitar a atribuição de uma bolsa de estudo para pagamento das
propinas relacionadas com a sua matrícula no Conservatório Real de Haia (Holanda).
Analisado o pedido e a Informação n.º 26-DAF/2015, o órgão executivo aprovou, por
unanimidade, a atribuição de uma bolsa de estudo, em regime de situação especial, a
Sandra Marlene Rodrigues Pereira, no valor de € 1 951,00 (mil, novecentos e cinquenta e
um euros).------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 11º do Regulamento de Atribuição de
Bolsas de Estudo.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Isabel Tavares, Idalina Tavares,
António Ferreira e Raul Duarte.----------------------------------------------------------------------Festa das Eiras 2015 – Apoio: - Através de carta datada de 20 de julho de 2015, a
Associação Tradicional do Carnaval de Cedrim veio solicitar a atribuição de um subsídio
extraordinário para apoiar a realização da VIII Mostra de Cultura, Artesanato e
Gastronomia de Cedrim (Festa das Eiras). Analisado o pedido e o orçamento de despesa
apresentado, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no
valor total de € 1 000,00 (mil euros) através da celebração de um protocolo.-----------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 7º do Programa para a Concessão
de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao
Associativismo do Concelho conjugado com a alínea u) 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, Almeida e Costa, Isabel Tavares, Idalina Tavares,
António Ferreira 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

