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------------------------------------------ACTA N.º 04/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e catorze.---------------------- No dia vinte e seis de fevereiro 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, 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.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ Autos de Revisão----------------------------------------------------------------------------------- “Retificação da E.M. 569 - Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de Esteves” –
Receção Definitiva--------------------------------------------------------------------------------- Licença para Manifestação Desportiva – Ratificação------------------------------------------ Alteração de Deliberação-------------------------------------------------------------------------- Minuta do Contrato para a Empreitada “Refuncionalização de Edifício para
Equipamento Cultural – Museu Municipal”---------------------------------------------------- Turismo Centro de Portugal – Atribuição de Prémios BTL---------------------------------- Autorização para Corte de Estrada--------------------------------------------------------------- Antecipação de Fundos Disponíveis – Ratificação--------------------------------------------- Freguesia de Sever do Vouga – Pedido de Transporte------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 07 de fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.850.008,22€ (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, oito
euros e vinte e dois cêntimos) e Operações não Orçamentais = 606.461,69€ (seiscentos e
seis mil, quatrocentos e sessenta e um euros e sessenta e nove cêntimos).---------------------Fundos Disponíveis: - Foram dados a conhecer ao órgão executivo os fundos disponíveis
para o mês de fevereiro de 2014.---------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o Presidente da Câmara aproveitou este período para pedir aos vereadores a
sua opinião sobre a Ficavouga. A vereadora Idalina Tavares disse ser da opinião de que o
certame deve ser mais dinamizado e não deve ser cobrada a entrada no dia-a-dia, apenas
nos dias em que haja atuações de maior interesse, pois a população queixa-se de ter de
pagar para visitar o recinto. António Ferreira considera não ser necessário encurtar a
duração do evento, mas que devem existir mais atividades durante o dia com a juventude e
a ajuda das associações do concelho, pois é uma altura em que há muita gente de férias.
Também considera desnecessária a cobrança de entrada para visitar a feira. Nuno Ferreira
disse não ser contra a diminuição de dias de duração da Ficavouga, devendo o mesmo ser
melhorado, através da dinamização do evento com atividades com crianças e talvez
reconsiderar o formato dos restaurantes e bares. O vereador Raul Duarte disse que devem
ser mantidos os oito dias de duração do evento, aproveitando todas as coisas que
resultaram melhor ao longo dos anos. Ouvidos os vereadores, o Presidente da Câmara
pediu que, se entretanto se lembrassem de mais coisas, dessem as suas sugestões que
possam contribuir para a organização da Ficavouga 2014. Por último, o Presidente da
Câmara deu conhecimento dos assuntos abordados na última reunião com a CIRA.-----------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Auto de Medição: - Foi presente e aprovado, por unanimidade, o seguinte auto de medição
de trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------------------
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a) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”:-------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 7 de trabalho contratual no valor 16.312,00€ (dezasseis mil,
trezentos e doze euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Autos de Revisão: - A Câmara analisou as seguintes revisões de preços relativas às
seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------a) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”, conforme a sétima revisão, sem qualquer
valor dos trabalhos realizados até janeiro de 2014, sujeitos a revisão.---------------------A Câmara tomou conhecimento do conteúdo desta revisão de preços.-------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a décima-segunda revisão, no valor de 2.098,50€ (dois mil, noventa e oito
euros e cinquenta cêntimos).---------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou, por unanimidade, o conteúdo desta revisão de preços.--------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------“Retificação da E.M. 569 - Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de Esteves” –
Receção Definitiva: - Foi recebida definitivamente a empreitada “Retificação da E.M. 569
- Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de Esteves”, devendo-se desencadear os
demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de
valores cativos.------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Licença para Manifestação Desportiva – Ratificação: - Foi ratificada, por unanimidade, a
emissão de uma Licença para Manifestação Desportiva, requerida pela LandsdSever, que
se realizou no passado dia 22 de fevereiro de 2014.-----------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 6º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005,
de 24 de março.-----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Alteração de Deliberação: - No seguimento da deliberação tomada em reunião de 14 de
agosto de 2013, relacionada com a aprovação da renovação dos Acordos de Cooperação
celebrados com as IPSS’s do concelho para fornecimento das refeições da rede pré-escolar,
verificou-se que a mesma estava incompleta, uma vez que menciona apenas duas
entidades. Assim, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, alterar aquela
deliberação, atenta a informação analisada pelo órgão executivo naquela data e decisão
tomada, que foi nos seguintes termos:---------------------------------------------------------------Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Componente de Apoio à Família – Refeição
– Renovação de Acordos de Cooperação: - Foi aprovada, por unanimidade, a renovação
dos Acordos de Cooperação celebrados entre o Município e a Associação Pró-Cidadão
Deficiente Integrado, o Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, o
Centro Social Maria da Glória, a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros e a Santa Casa
da Misericórdia de Sever do Vouga, com vista à prossecução da componente de apoio à
família relacionado com o fornecimento das refeições da rede pré-escolar, para o ano letivo
de 2013/2014.--------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Minuta do Contrato para a Empreitada “Refuncionalização de Edifício para Equipamento
Cultural – Museu Municipal”: - Foi aprovada, por unanimidade, a minuta do contrato para
a empreitada “Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu
Municipal”.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Turismo Centro de Portugal – Atribuição de Prémios BTL: - Através de e-mail datado de
21 de fevereiro, a Turismo Centro de Portugal veio solicitar a colaboração do município
para a sua participação na Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorrerá na FIL nos próximos
dias 12 a 16 de março de 2014, através da oferta de prémios aos visitantes da BTL.
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Analisado o pedido, a Câmara aprovou ofertar duas entradas gratuitas para um espetáculo
no CAE, produtos da região (compota e licor), cinco vouchers duplos para visita a pomares
e apanha do mirtilo durante a Feira do Mirtilo.-----------------------------------------------------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.------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Autorização para Corte de Estrada: - Para a realização dos habituais festejos de Carnaval,
a Associação Tradicional do Carnaval de Cedrim veio solicitar autorização para o corte de
trânsito nas ruas do centro da freguesia de Cedrim nos próximos dias 1 e 2 de março de
2014. Analisada a informação dos serviços, a Câmara Municipal autorizou, por
unanimidade, o corte de estrada para o fim pretendido.-------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 1, do artigo 8º do Decreto Regulamentar n.º 2A/2005, de 24 de março.-------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Antecipação de Fundos Disponíveis – Ratificação: - No seguimento da aprovação do
aumento dos fundos disponíveis em 250.000,00€, em reunião de 12 de fevereiro,
constatou-se que o valor não foi suficiente, tendo sido necessário proceder ao reforço no
valor de 250.000,00€. Assim, a Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, o aumento
dos fundos disponíveis, nos termos da Informação n.º 06-DAF/2014.--------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Freguesia de Sever do Vouga – Pedido de Transporte: - Através de carta datada de 21 de
março de 2014, a Junta de Freguesia de Sever do Vouga veio pedir a isenção do pagamento
relacionado com a utilização do autocarro municipal, no próximo dia 4 de março de 2014,
para transporte de uma severense, e seus familiares, a Lisboa para participação num
programa televisivo para comemoração do seu centésimo aniversário. Mais pediram que
fossem cedidos alguns artigos de divulgação do concelho. Analisado o pedido, o órgão
executivo aprovou, por unanimidade, a utilização gratuita do autocarro no dia 4 de março,
assim como a oferta de um cabaz com produtos da terra e panfletos.---------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------ 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

