1/3

------------------------------------------ACTA N.º 01/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia oito de janeiro de dois mil e catorze.--------------------------------- No dia oito de janeiro de dois mil e catorze, 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; 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.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Vougapark - Campanha Promocional------------------------------------------------------------ Livro “Os Donatários” - Valor de Venda-------------------------------------------------------- Pedido de Isenção de Taxas----------------------------------------------------------------------- Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga - Transportes Escolares---------------------- Constituição Fundos de Maneio--------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 6 de dezembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.931.353,69€ (um milhão, novecentos e trinta e um mil,
trezentos e cinquenta e três euros e sessenta e nove cêntimos) e Operações não
Orçamentais = 621.122,61€ (seiscentos e vinte e um mil, cento e vinte e dois euros e
sessenta e um cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara desejou a todo o órgão executivo um bom ano e aproveitou para
deixar algumas informações. Relativamente ao mau tempo que tem complicado a ação da
população em geral e do município, assinalou a queda de um muro de grande dimensão em
Paradela, sendo necessária a abertura de um procedimento com urgência para a sua
recuperação. Disse que, junto à Escola da Ermida também caiu um muro que está a
complicar o funcionamento do espaço, mas que será intervencionado por funcionários da
autarquia. Falou, também, sobre o incêndio que deflagrou num dos apartamentos do
Bairro Social pertencente ao município. Estava prevista uma grande intervenção no Bairro
Social, tendo sido feita uma candidatura ao IHRU que não foi aprovada, na altura, por falta
de verbas. No entanto, devido a este incêndio e mais alguns casos considerados
prioritários, irá avançar-se com alguns trabalhos e deixar algumas situações para inclusão
numa próxima candidatura. Falou, também, de um incêndio que ocorreu naquela semana
numa habitação em Cedrim, dizendo que já tinha dado instruções à Técnica dos Serviços
Sociais do Município para acompanhar o caso e fazer um levantamento da situação, sendo
possível que o assunto venha a ser analisado numa próxima reunião para ver se a Câmara
irá prestar algum apoio ou não. Informou, também, que foi assinado, nesta data, um
protocolo para realização do projeto comum “Circuitos dos Caminhos do Santiago” que
abrange os municípios de Sever do Vouga, Albergaria-a-Velha, Oliveira de Frades,
Tondela e Vouzela.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Vougapark – Campanha Promocional: - Foi apresentada uma proposta promocional para
dinamização da Área de Acolhimento Empresarial destinada a cativar novas empresas e
empreendedores. A proposta consiste na disponibilização do espaço no edifício do
Vougapark por um período de carência de seis meses, para empresas instaladas na AAE e
nos espaço de co-work, e de doze meses, para empresas instaladas na incubadora e nos
espaços I&DT. Analisada a proposta de campanha promocional para o Vougapark, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, as condições da promoção, de acordo com o
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previsto no n.º 3 do artigo 5º do Regulamento interno do Vougapark em vigor, conjugado
com a alínea ee) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na condição
de ficarem instaladas num período superior ao dobro do tempo em que beneficiam da
campanha, ficando sujeitas ao pagamento de todas as mensalidades de ocupação desde a
celebração do contrato e a sua resolução, caso não fiquem instaladas durante o referido
prazo. Mais foi deliberado, por unanimidade, que as empresas já instaladas beneficiarão
da campanha promocional.----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------Livro “Os Donatários” – Valor de Venda: - Tendo sido já recebidos os exemplares do
livro “Os Donatários”, referentes ao Volume VII dos livros escritos pelo senhor Fernando
Soares Ramos, torna-se necessário fixar o preço de venda. Analisada a informação dos
serviços, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, fixar os seguintes valores para a
venda dos livros:----------------------------------------------------------------------------------------- Capa dura…………………………………………………………...…………….20,00€
- Brochura…………………………………………………………………...……..10,00€
Foi oferecido um exemplar de capa dura a todos os membros do órgão executivo.-----------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------Pedido de Isenção de Taxas: - A Câmara Municipal analisou o requerimento apresentado
por Albano da Silva Fonseca, a solicitar a redução ou isenção do valor a pagar pela
emissão de um Alvará de Obras e respetivo Alvará de Utilização. O pedido vem na
sequência da emissão de um Alvará de Obras emitido e levantado em 2012 que caducou
antes de a obra poder ser realizada. Analisado o pedido e tendo em conta os motivos que
levaram à falta de realização da obra, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
redução em 50% do valor total a pagar pela emissão de uma licença administrativa para
obras de construção. Mais foi deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido de redução
ou isenção do pagamento relacionado com a emissão do Alvará de Utilização.---------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do número 4 do artigo 18º do Regulamento
Municipal de Urbanização, Edificação, Cedências e Compensações.---------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga - Transportes Escolares: - Este assunto foi
retirado para ser analisado numa próxima reunião.------------------------------------------------Constituição Fundos de Maneio: - À semelhança de anos anteriores, e tomando em
consideração o previsto no ponto 2.9.10.1.11, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
Fevereiro, que aprovou o POCAL, foi aprovado, por unanimidade, manter constituídos os
fundos de maneio para o ano económico de 2014, de acordo com os seguintes valores:-----Presidência..................................................................................................................250,00€
Secretaria.....................................................................................................................100,00€
Centro das Artes e do Espectáculo..............................................................................150,00€
Jardins de Infância.......................................................................................................670,00€
Biblioteca Municipal...................................................................................................150,00€
Foi sugerida a inclusão da Biblioteca Municipal na lista de fundos de maneio a criar, por
considerar-se que existem situações em que o mesmo é necessário. Colocada a questão
relativamente a quem fará a gestão do fundo de maneio da Biblioteca Municipal, o
Presidente da Câmara disse que ficará à guarda da funcionária Maria Manuel Bastos
Pereira, como acontece com os outros fundos de maneio.----------------------------------------Foi aprovado, também, por unanimidade, o Regulamento Interno respeitante aos fundos de
maneio.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e Idalina Tavares.-------------------------------------------------------------------------------------------------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
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elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

