------------------------------------------ACTA N.º 19/2015---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia catorze de outubro de dois mil e quinze.----------------------------- No dia catorze de outubro 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, que prestou apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, Presidente;
Nuno Miguel Pereira Martins Ferreira, Idalina Pereira Tavares e Raul Alberto Conceição
Duarte, Vereadores.---------------------------------------------------------------------------------------- Foram registadas as faltas justificadas de Almeida e Costa, António Ferreira e
Elisabete Henriques.--------------------------------------------------------------------------------------- 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 António
Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos---------------------------------------- AEVA – Ocupação do VougaPark--------------------------------------------------------------- Parecer Prévio – Compromissos Plurianuais---------------------------------------------------- Toponímia de Sever do Vouga – Proposta------------------------------------------------------ Parecer Prévio – Manutenção site Feira do Mirtilo-------------------------------------------- Receções Definitivas------------------------------------------------------------------------------- Antos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Autos de Revisão----------------------------------------------------------------------------------- “Beneficiação da Rua do Laranjal e Bouço Velho – Couto de Baixo”- Suspensão de
Prazo da Empreitada------------------------------------------------------------------------------- “Alargamento da Estrada de Vila Seca a Nespereira” – Aquisição por Via do Direito
Privado----------------------------------------------------------------------------------------------- Construção de Muro – Apoio--------------------------------------------------------------------- Isenção de Taxas – Lions Clube de Sever do Vouga – CAE--------------------------------- Turma dos Melhores – Apoio--------------------------------------------------------------------- Centro Social Paroquial Maria da Glória – Apoio--------------------------------------------- 12ª Alteração Orçamental----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 9 de outubro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 2 894 306,60 (dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil,
trezentos e seis euros e sessenta cêntimos) e Operações não orçamentais = € 587 587,43
(quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete euros e quarenta e três
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 901 114,28 (dois
milhões, novecentos e um mil, cento e catorze euros e vinte e oito cêntimos).---------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Ministério da Educação e Ciência – AEC 1º Ciclo: - A Câmara tomou conhecimento do
Contrato-programa celebrado entre o Ministério da Educação e Ciência e o Município
relacionado com as atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico.--Prevenção Rodoviária Portuguesa – Campanha: - Através da circular enviada pela
Prevenção Rodoviária Portuguesa, a Câmara tomou conhecimento das campanhas de
segurança rodoviária a serem desenvolvidas.-------------------------------------------------------Relatório do Auditor Externo sobre Informação Económica, Financeira e Orçamental: Foi dado conhecimento ao órgão executivo do conteúdo do relatório do auditor externo
sobre a informação económica, financeira e orçamental do município, reportada a 30 de
junho de 2015, apresentada, também, na última sessão.------------------------------------------Universidade do Porto – Protocolo de Colaboração: - A Câmara tomou conhecimento do
conteúdo do protocolo de colaboração a ser celebrado entre a Universidade do Porto e o
Município para a realização de uma parceria para o desenvolvimento de atividades

conjuntas em prol da sensibilização do mundo académico para a importância da
empregabilidade.----------------------------------------------------------------------------------------Informação – Pareceres Prévios: - O órgão executivo tomou conhecimento da Informação
n.º 42-DAF/2015 que contém informação sobre pareceres prévios. O vereador Nuno
Ferreira pediu que fosse enviada a listagem tal como já tinha solicitado pela Câmara
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------AEVA – Ocupação do VougaPark: - Foi apresentada uma proposta pelo presidente da
Câmara relacionada com a instalação de um pólo da AEVA – Associação para a Educação
e Valorização da Região de Aveiro no edifício do Vougapark e respetivo valor de
ocupação. Analisado o documento, foi deliberado, por unanimidade, ratificar o acordo
celebrado entre o município e a AEVA, assim como o valor de ocupação.--------------------Votação: A favor - António Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Raul Duarte.-----Parecer Prévio – Compromissos Plurianuais: - Nos termos da proposta apresentada,
decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, emitir um parecer favorável, nos termos
dos n.os 5 e 12 do, artigo 75º, da Lei n.º 83-C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à
contratação de serviços de acesso à internet através do serviço Fibra@Web para o
VougaPark. Mais foi deliberado submeter o pedido de autorização à Assembleia
Municipal por ter compromissos plurianuais (alínea c), do n.º 1, do artigo 6º da Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro).---------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Raul Duarte.-----Toponímia de Sever do Vouga – Proposta: - De acordo com a proposta apresentada pelo
presidente da Câmara, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a alteração da
toponímia, e definição de novos topónimos, da freguesia de Sever do Vouga, de acordo
com o seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Escola, na Senhorinha, em substituição da Rua das Escolas;------------------------- Rua das Escolas, na vila, em substituição da Rua do Calvário;-------------------------------- Rua do Bacelo, a via que vai da Rua do Casal até à Rua da Meia Encosta, passando pela
casa da família dos Ferreira da Silva;------------------------------------------------------------- Travessa do Bacelo, o arruamento estreito existente entre a Rua do Bacelo e o
denominado sítio do Calvário, junto ao Bairro da Bela Vista;--------------------------------- Rua da Arrôta, da via que vai da Rua da Igreja, perto do limite da freguesia com
Pessegueiro, até à Rua da Central de Camionagem;--------------------------------------------- Travessa da Cortinha, a via que vai da Rua da Igreja até ao lugar da Arrota;---------------- Calçada da Aldeia, o troço que vai da Rua da Igreja até ao Rio de Sever, na Rua do
Matadouro;-------------------------------------------------------------------------------------------- Rua dos Padrões, a via que vai da Rua da Indústria à Rua Comendador Augusto Martins
Pereira, passando pelo limite de freguesia no Vale da Anta;----------------------------------- Largo do Ribeiro, o espaço que faz a ligação da Rua do Forno com a Rua da Portelada e
Travessa do Ribeiro;--------------------------------------------------------------------------------- Viela da Escola do Casal, pequeno arruamento, sem saída, que vai da atual Rua do
Calvário (Rua das Escolas) até à última casa;---------------------------------------------------- Viela das Leiras, da travessa das Leiras, junto à confluência desta com a Travessa da
Pedralva, até às casas;------------------------------------------------------------------------------- Rua do Amial e Seca, da Rua das Leiras até à Rua do Adeião;-------------------------------- Largo da Igreja, zona envolvente à Igreja, incluindo o espaço node se encontra a sede da
Junta de Freguesia, a Filarmónica Severense e o cemitério;----------------------------------- 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;------------------------------------------------------------------------------------------------ Rua do Vale da Rita, da Rua da Costa Redonda até ao Rego da Laje;-------------------------

 Rua da Fonte do Outeiro, da Rua do Cabeço, na Senhorinha, à Rua da Fundada;---------- Rua da Sebe do Meio, da Rua do Parque Eco-Industrial ao limite da freguesia;------------ Rua da Castanheira, da Rua da Escola à Rua da Pedra d'Arca;-------------------------------- Rua da Central de Camionagem, da Av. Comendador Augusto Martins Pereira à Rua do
Sobreiral;---------------------------------------------------------------------------------------------- Travessa da Central de Camionagem, do Arruamento em frente à Central de
Camionagem.-----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Raul Duarte.-----Parecer Prévio – Manutenção site Feira do Mirtilo: - Nos termos da proposta apresentada,
decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, emitir um parecer favorável, nos termos
dos n.os 5 e 12 do, artigo 75º, da Lei n.º 83-C/2014, de 31 de dezembro, relativamente à
contratação de serviços de manutenção do site e servidor de e-mails da Feira Nacional do
Mirtilo. Mais foi deliberado submeter o pedido de autorização à Assembleia Municipal
Municipal por ter compromissos plurianuais (alínea c), do n.º 1, do artigo 6º da Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro).---------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Raul Duarte.-----Receções Definitivas: - Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas:--------- “Instalação de Serviços – Centro Social de Rocas (Unidade de Saúde)”;------------------- “Instalação de Serviços – Obras de Adaptação do “Cine-Alba - Correção nos termos do
artigo 228º”.----------------------------------------------------------------------------------------Foram aprovados os seis documentos, devendo-se desencadear os demais procedimentos,
nomeadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.--------------Votação: A favor - António Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Raul Duarte.-----Antos de Medição: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, os
seguintes autos de medição de trabalhos:-----------------------------------------------------------a) “Beneficiação da Rua do Laranjal e Bouço Velho – Couto de Baixo”:----------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor de € 22.082,50 (vinte e dois mil,
oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.------------------------------b) “Estrada de Penouços à Teca”:--------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de € 27.181,00 (vinte e sete mil,
cento e oitenta e um euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Raul Duarte.-----Autos de Revisão: - A Câmara tomou conhecimento das seguintes revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Beneficiação da Rua do Laranjal e Bouço Velho – Couto de Baixo”, conforme a
segunda revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até setembro 2015
sujeitos a revisão.----------------------------------------------------------------------------------b) “Estrada de Penouços à Teca”, conforme a segunda revisão, no valor de € 2 158,60 (dois
mil, cento e cinquenta e oito euros e sessenta cêntimos).------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Raul Duarte.-----“Beneficiação da Rua do Laranjal e Bouço Velho – Couto de Baixo”- Suspensão de Prazo
da Empreitada : - De acordo com a Informação Técnica dos Serviços Técnicos de Obras
Públicas e pedido do empreiteiro, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
suspensão do prazo da empreitada de “Beneficiação da Rua do Laranjal e Bouço Velho –
Couto de Baixo” por um prazo de 150 dias, nos termos da alínea a) do artigo 297º do CCP.
O motivo da suspensão deve-se à colocação de uma conduta de água na Rua do Laranjal,
em Couto de Baixo, por parte da AdRA.------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Raul Duarte.-----“Alargamento da Estrada de Vila Seca a Nespereira” – Aquisição por Via do Direito
Privado: - 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:-------- de João Martins Pereira, NIF 110300939, residente no lugar de Sanfins, da freguesia
de Rocas do Vouga e concelho de Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 26m2, inscrita na matriz predial sob o artigo n.º 9857, localizada no lugar de
Vila Seca, na freguesia de Rocas do Vouga, a confrontar do norte com Maria Rosa do Céu,

do sul com herdeiros de Custódio Coutinho Rodrigues, do nascente com caminho e do
poente com Arnaldo Jesus Silva e Maria Rosa do Céu.-------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Raul Duarte.-----Construção de Muro – Apoio: - Este assunto foi retirado da ordem do dia, para se procurar
as reclamações que já tinham sido apresentadas em tempos, e ser analisado numa próxima
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------Isenção de Taxas – Lions Clube de Sever do Vouga – CAE: - No seguimento do pedido
apresentado pelo Lions Clube de Sever do Vouga, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do Centro das
Artes e do Espectáculo, no próximo dia 15 de novembro de 2015, para a realização de uma
colheita de sangue.-------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a) do artigo 8º do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais, conjugado com o artigo 20º do Regulamento
Municipal de Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do
Espectáculo de Sever do Vouga.---------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Raul Duarte.-----Turma dos Melhores – Apoio: - Através de carta datada de 19 de setembro de 2015, a
Associação Turma dos Melhores veio solicitar apoio financeiro por parte do município
para fazer face às despesas que suportou para alterar as instalações e melhorar as condições
de funcionamento do edifício que lhe foi cedido por esta autarquia. Analisado o pedido e a
respetiva informação financeira, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
atribuição de um subsídio extraordinário, no valor de € 5 000,00 (cinco mil euros), nos
termos 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”.------------------Votação: A favor - António Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Raul Duarte.-----Centro Social Paroquial Maria da Glória – Apoio: - Foi presente um pedido de apoio
financeiro apresentado pelo Centro Social Paroquial Maria da Glória relacionado com as
obras de conservação e preservação da traça original do edifício sede daquela instituição.
Analisado o pedido e a respetiva informação financeira, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário, no valor de € 10 000,00 (dez mil
euros), nos termos 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”.-----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Raul Duarte.-----12ª Alteração Orçamental: - No uso da competência dada através da alínea d), do n.º 1 do
artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi elaborada a proposta da
12ª Alteração Orçamental de 2015, no valor de € 6 150,00 (seis mil, cento e cinquenta
euros), que reflete a introdução de um novo projeto designado “Ecocentro – Valorização
Ambiental”.
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, esta modificação
orçamental, de acordo com o previsto no ponto 8.3.1.5 do POCAL, aprovado pelo DecretoLei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público-----------------------------------

Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

