------------------------------------------ACTA N.º 20/2015---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e oito de outubro de dois mil e quinze.------------------------ No dia vinte e oito 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 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; Idalina Pereira Tavares, Maria
Elisabete Martins Henriques, António Rodrigues Ferreira e Raul Alberto Conceição
Duarte, Vereadores.---------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de Nuno Ferreira.------------------------------------------------- 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, Idalina Tavares e Raul Duarte.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos---------------------------------------- Orçamento Municipal 2016----------------------------------------------------------------------- Proposta de Reserva de Lugar de Estacionamento--------------------------------------------- Proposta de Venda de Imóvel--------------------------------------------------------------------- Mapa de Pessoal 2016----------------------------------------------------------------------------- Autos de Revisão----------------------------------------------------------------------------------- Antos de Medição-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 = € 3 114 994,02 (três milhões, cento e catorze mil, novecentos e
noventa euros e dois cêntimos) e Operações não orçamentais = € 602 036,84 (seiscentos e
dois mil, trinta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos).-----------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 286 238,77 (dois
milhões, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e oito euros e setenta e sete
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Fundação Edite Costa Matos - Agradecimento: - O órgão executivo tomou conhecimento
do conteúdo da carta enviada pela Fundação Edite Costa Matos a agradecer toda a
colaboração do Município na realização das Férias Solidárias 2015.---------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Orçamento Municipal 2016: - Para cumprimento do previsto na alínea c), do n.º 1, do
artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi elaborada a proposta de orçamento e
as opções do plano, destinados à sua aprovação pela Assembleia Municipal, conforme o
estabelecido na alínea a), do n.º 1, do artigo 25º da Lei acima referida. O orçamento deste
Município para o próximo ano económico é de € 9 000 000,00 (nove milhões de euros),
estando os recursos previstos devidamente evidenciados no orçamento de receita, para
aplicação e alcance dos referidos objetivos definidos no orçamento de despesa, que deve
ser conjugado com os restantes documentos apensos. No documento apresentado, para
além das justificações apresentadas quanto à previsão da receita e despesa, são
apresentados, também, os demais documentos previsionais referidos no ponto 2.3, do
POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (alterado pelo Decreto-Lei n.º
84-A/2002, de 4 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 12 de Fevereiro, Lei n.º
162/99, de 14 de Setembro e Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro), designadamente, as
Grandes Opções do Plano, com os vários projetos e ações dotadas para 2016 em € 4 057
000,00 (quatro milhões, cinquenta e sete mil euros), que compreende o Plano Plurianual de
Investimentos com um total definido de € 3 300 000,00 (três milhões e trezentos mil euros)

e o Plano de Atividades com o valor definido de € 757 000,00 (setecentos e cinquenta e
sete mil euros).------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.--------------------------------------------------------Proposta de Reserva de Lugar de Estacionamento: - Analisada a proposta apresentada pelo
presidente da Câmara, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a criação de um lugar
de estacionamento reservado para deficientes, na Rua do Comércio, localizado no primeiro
lugar em frente à passadeira, por de trás do edifício dos Paços do Município.----------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.--------------------------------------------------------Proposta de Venda de Imóvel: - De acordo com a proposta apresentada pelo presidente da
Câmara, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a venda da quota parte do
Município da fração J do Bloco 1, registada na Conservatória do Registo Predial de
Águeda sob o n.º 2918, que, em tempos, funcionou como Gabinete de Apoio Técnico, por
€ 85 875,00 (oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco euros), valor da avaliação
efetuada ao imóvel.-------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do previsto na alínea g) 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, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.--------------------------------------------------------Mapa de Pessoal 2016: - Dando cumprimento às disposições contidas no artigo 28º e
seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a “Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas”, foi elaborado o Mapa de Pessoal do Município para vigorar a partir de
1 de janeiro de 2015. Analisado o documento, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, submeter o Mapa de Pessoal 2016 à aprovação da Assembleia Municipal, de
acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de
setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques, António Ferreira 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) “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque Geriátrico e Radical”,
conforme a nona revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até junho 2015
sujeitos a revisão.----------------------------------------------------------------------------------b) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”, conforme a décima-quarta revisão, sem
qualquer valor dos trabalhos realizados até setembro 2015 sujeitos a revisão.-----------c) “Cemitério de Sever (Ampliação, Remodelação, Iluminação e Arranjos”, conforme a
quinta revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até setembro 2015 sujeitos
a revisão.--------------------------------------------------------------------------------------------Antos de Medição: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, os
seguintes autos de medição de trabalhos:-----------------------------------------------------------a) “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque Geriátrico e Radical”:------- Auto de Medição n.º 9 de trabalho contratual no valor de € 44 931,59 (quarenta e
quatro mil, novecentos e trinta e um euros e cinquenta e nove cêntimos), acrescido do
IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------b) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”:------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 14de trabalhos a menos no valor de € 21 402,56 (vinte e um mil,
quatrocentos e dois euros e cinquenta e seis cêntimos), acrescido do IVA.---------------c) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”:------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos a menos no valor de € 3 882,00 (três mil,
oitocentos e oitenta e dois euros), acrescido do IVA.-----------------------------------------d) “Cemitério de Sever (Ampliação, Remodelação, Iluminação e Arranjos)”:----------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor de € 15 624,50 (quinze mil,
seiscentos e vinte e quatro euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.--------------e) “Cemitério de Sever (Ampliação, Remodelação, Iluminação e Arranjos)”:----------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos a menos no valor de € 8 220,00 (oito mil, duzentos
e vinte euros), acrescido do IVA.-----------------------------------------------------------------

Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete
Henriques, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

