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------------------------------------------ACTA N.º 07/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia nove de abril de dois mil e catorze.----------------------------------- No dia nove de abril 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 e Rui Fernando Fernandes
Loureiro que prestou informação sobre os documentos da prestação de contas de 2013.-------- 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 dez 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 maioria, com as abstenções de Elisabete
Henriques e Nuno Ferreira.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Património – Inventário e Cadastro-------------------------------------------------------------- Prestação de Contas 2013-------------------------------------------------------------------------- CCAM – Proposta de Cedência de Terreno----------------------------------------------------- Proposta de Recrutamento Excecional----------------------------------------------------------- Pacto de Autarcas – Compromisso para as Energias Sustentáveis Locais------------------ Pedido de Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------------ Vouga Sport Clube – Adiantamento de Subsídio---------------------------------------------- ALDA – Apoio Financeiro------------------------------------------------------------------------ Transportes escolares – Plano de Transportes 2014/2015---------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 4 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.928.992,30€ (um milhão, novecentos e vinte e oito mil,
novecentos e noventa e dois euros e trinta cêntimos) e Operações não Orçamentais =
618.628,51€ (seiscentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e oito euros e cinquenta e um
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de 1.917.330,69€ (um
milhão, novecentos e dezassete mil, trezentos e trinta euros e sessenta e nove cêntimos).---Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento à Câmara Municipal dos relatórios de gestão e contas da ABAP,
ANMP e WRC.-----------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------António Ferreira perguntou o que tinha ficado decidido na reunião realizada no dia 8 de
abril, no lugar de Vilarinho, Talhadas. O presidente da Câmara disse que ficou decidido
fazer um estudo de deslocalização da ETAR.--------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Inventário: - Com vista a dar-se cumprimento ao previsto no n.º 2 do art.º 27º do Anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 33º do
mencionado anexo, foram presentes e analisados os documentos do inventário dos bens,
direitos e obrigações patrimoniais do Município para serem submetidos à apreciação da
Assembleia Municipal na próxima sessão de abril.------------------------------------------------Foi deliberado, por maioria, submeter os documentos à apreciação do órgão deliberativo.-Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul
Duarte; Abstenções - Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.---------------------Prestação de Contas 2013: - Com vista ao cumprimento de todas as disposições legais
sobre apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas do exercício
económico de 2013, para serem enviados ao Tribunal de Contas, foram elaboradas as
demonstrações financeiras – Balanço, Demonstração de Resultados e Relatório de Gestão,
bem como, toda a documentação necessária para a sua apreciação. De uma forma simples
e sucinta, esses documentos evidenciam os seguintes valores:------------------------------------ Imobilizado Líquido................................................................................64.945.825,13€
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-

Existências.......................................................................................................77.879,28€
Dívidas de Terceiros...................................................................................1.405.424,65€
Disponibilidades.........................................................................................2.547.620,81€
Acréscimos e Diferimentos.........................................................................1.429.881,89€
Total do Ativo Líquido.............................................................................70.406.631,76€
Património.................................................................................................21.783.209,23€
Reservas Legais..........................................................................................1.018.043,04€
Resultados Transitados.............................................................................20.618.656,32€
Resultado Líquido do Exercício.................................................................2.280.887,90€
Dívidas a Terceiros: ------------------------------------------------------------------------------- de médio e longo prazo………………................................................3.942.714,92€
- de curto prazo...................................................................................863.841,98€
- Acréscimo de Custos.....................................................................................280.300,93€
- Proveitos Diferidos...................................................................................19.618.977,44€
- Total dos Fundos Próprios e Passivo........................................................70.406.631,76€
A Demonstração de Resultados evidencia os seguintes valores:---------------------------------- Total de Proveitos.......................................................................................9.002.955,95€
- Total de Custos...........................................................................................6.722.068,05€
Resultado Líquido do Exercício....................................................................... 2.280.887,90€
Como o Resultado Líquido do Exercício é positivo, vamos apresentar como proposta à
Assembleia Municipal:--------------------------------------------------------------------------------a) Levar 5% desse resultado para Reservas Legais;----------------------------------------------b) Levar a parte restante para Resultados Transitados.------------------------------------------Tudo isto porque o valor existente na conta Património é superior a 20% do Ativo Líquido,
estando salvaguardada a disposição referida no ponto 2.7.3.4 do POCAL, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro.-------------------------------------------------------Depois das explicações dadas pelo presidente da Câmara Municipal, sobre os documentos
apresentados e proposta de aplicação do resultado do exercício, foram os mesmos
submetidos à votação.----------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta apresentada de aplicação dos resultados e a
remessa dos documentos de prestação de contas do ano económico de 2013 à Assembleia
Municipal para apreciação na próxima sessão de abril, como determina a lei em vigor. ----Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul
Duarte; Abstenções - Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.---------------------CCAM – Proposta de Cedência de Terreno: - Este assunto foi retirado da ordem do dia,
por se considerar não haver informação suficiente.------------------------------------------------Proposta de recrutamento – Pedido de autorização: - Foi analisada uma proposta do
Presidente da Câmara relacionada com a necessidade de recrutamento de dois
trabalhadores para a carreira de Técnico Superior (psicologia) e de Assistente Operacional
(serralharia). Para cumprimento do previsto no n.º 2 do art.º 64º da LOE 2014, por
unanimidade, foi aprovado submeter à Assembleia Municipal um pedido de autorização
para a abertura de procedimentos concursais para preenchimento de dois postos de
trabalho, em regime de contrato por tempo indeterminado, para um técnico superior e um
assistente operacional.---------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Pacto de Autarcas – Compromisso para as Energias Sustentáveis Locais: - Foi deliberado,
por unanimidade, submeter esta proposta à Assembleia Municipal para autorizar o órgão
executivo a aderir ao pacto de autarcas, como forma de estabelecer um compromisso para
as energias sustentáveis locais, nos termos do documento apresentado e considerado aqui
como reproduzido, que vai ser arquivado junto dos demais documentos dessa reunião. ----Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Pedido de Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 10 de março de 2014, a Liga
Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) veio solicitar a isenção do pagamento das taxas
relacionadas com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 8 de
junho de 2014, para a realização de um espetáculo musical de sensibilização para a
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problemática da doença oncológica e angariação de fundos para os projetos e iniciativas da
LPCC. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do
pagamento da taxa, ao abrigo da alínea a), do n.º 2, do artigo 8º do Regulamento e Tabela
de Taxas e Outras Receitas Municipais.-------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Vouga Sport Clube – Adiantamento de Subsídio: - Através de carta datada de 24 de março
de 2014, o Vouga Sport Clube veio solicitar um adiantamento ao subsídio anual atribuído
pela Câmara Municipal para poder fazer face às despesas com inscrições e seguros
relacionadas com o 34º e 35º Ralicross Sever do Vouga. O órgão executivo aprovou, por
unanimidade, o adiantamento de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), que corresponde a
50% do valor atribuído no ano passado àquela coletividade.-------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------ALDA – Apoio Financeiro: - Foi analisado um pedido de apoio financeiro no valor de
750,00€ (setecentos e cinquenta euros) apresentado pela Associação da Lavoura do
Distrito de Aveiro (ALDA), relacionado com as despesas tidas com uma viagem a Lisboa,
no passado dia 3 de abril, no âmbito da iniciativa de defesa da agricultura e do mundo
rural. Foi aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio a essa entidade no valor de
225,00€ (duzentos e vinte e cinco euros) que corresponde a 30% do valor total da despesa.
No entanto, e uma vez que aquela entidade tem três faturas ainda por liquidar em favor do
Município, que totalizam em 185,15€ (cento e oitenta e cinco euros e quinze cêntimos), as
mesmas ficarão saldadas e irá ser processado o pagamento de 39,85€ (trinta e nove euros e
oitenta e cinco cêntimos) a favor da ALDA.--------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Transportes escolares – Plano de Transportes 2014/2015: - Para cumprimento do ponto 3
do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, foi elaborado o novo plano de
transportes escolares para o ano letivo 2014/2015. A Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, o respetivo plano de transportes escolares.-----------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António 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
elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

