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------------------------------------------ACTA N.º 08/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e três de abril de dois mil e catorze.---------------------------- No dia vinte e três 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, 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; Maria Elisabete Martins
Henriques, Nuno Miguel Pereira Martins Ferreira, Idalina Pereira Tavares e Raul Alberto
Conceição Duarte, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de António Rodrigues Ferreira.-------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte 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----------------------------------------- Prestação de Contas e Certificação Legal de Contas – Ano 2013---------------------------- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão – 2014----------------------------------------------- Acordos de Execução------------------------------------------------------------------------------ Regulamento de Apoios às Freguesias----------------------------------------------------------- Sentido Único em Silva Escura (Fojo)----------------------------------------------------------- Pedido de Isenção de Taxas-------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 17 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 2.212.438,72€ (dois milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos
e trinta e oito euros e setenta e dois cêntimos) e Operações não Orçamentais = 529.760,43€
(quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e sessenta euros e quarenta e três cêntimos).----Fundos Disponíveis: - Foi dado a conhecer o saldo dos Fundos Disponíveis, que eram de
1.833.073,69€ em 17 de abril de 2014. -------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Grupo Parlamentar “Os Verdes” – Ligação Entre a E.N. 333-3 e Barreiro: - A Câmara
tomou conhecimento do conteúdo da carta do Grupo Parlamentar “Os Verdes” dirigida ao
Ministro da Economia relativamente à ligação entre a E.N. 333-3 e a povoação de Barreiro
(São Pedro do Sul).-------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara aproveitou este período para dar algumas informações ao
executivo. Informou os vereadores do programa previsto para a comemoração dos 500
anos da entrega da carta do Foral ao concelho de Sever do Vouga, que irão realizar-se ao
longo do ano com a abertura no dia 29 de abril de 2014, no Centro das Artes e do
Espectáculo, pelas 17:00, prosseguindo no dia 2 com a realização do encontro de alunos de
Educação Moral da Diocese de Aveiro e projeção de um filme sobre a marca Alba, à noite,
no dia 3 com o encontro das Universidades Sénior Rotary e, naquela noite, o espetáculo
musical/teatral finalizando com fogo de artifício preso no parque. No domingo haverá
várias encenações históricas da atribuição da carta do Foral com o cortejo régio.
Decorrerão, ainda, outras atividades ao longo do ano, tais como, exposições na escola e no
CAE, encontros e outras atividades no Agrupamento. De seguida, disse que, nas últimas
reuniões da CIM, dois casos têm vindo a ser sistematicamente discutidos, tendo sido
aprovadas algumas moções no sentido de contrariar-se algumas situações que aconteceram
ou melhorar outras que ainda estão para acontecer relativamente à preparação do próximo
quadro comunitário, nomeadamente os acessos de Sever do Vouga à A25 e tem-se
insistido que aquela obra é urgente e muito necessária. O presidente da Câmara informou
que tinha sido feito um pedido para uma reunião em conjunto com as Câmaras de Sever do
Vouga, Albergaria-a-Velha e Águeda, a pedido da Câmara Municipal de Albergaria-aVelha, para tratar-se da deslocalização da A32 e que, na sequência dessa reunião, o
presidente da Câmara tinha sugerido a realização de outra reunião para discutir o novo
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acesso à A25. Mas, como foi possível falar sobre esse assunto, a apresentação do pedido
acabou por ser feito na mesma reunião. Assim, foi apresentada a pretensão de Sever do
Vouga sobre a necessidade premente da referida ligação à A25, que também foi defendida
pelos restantes presidentes das Câmaras Municipais presentes. Mais informou que têm
sido feitas reivindicações junto da CCDR, CIRA, QREN e do Secretário de Estado dos
Transportes, tendo sido feito um pedido de audiência em nome dos três municípios:
Albergaria-a-Velha, Águeda e Sever do Vouga relativamente à possível deslocalização da
A32 para saber o ponto de situação e, também, sobre o acesso de que atrás se falou.--------Por último, o Presidente da Câmara informou que estavam a ser recolhidas assinaturas
numa petição para ser levada à Assembleia da República e relacionada com a pretensão do
não encerramento do Tribunal da Comarca de Sever do Vouga.---------------------------------Para além da iniciativa referida no parágrafo anterior, mais disse que, no próximo dia 2 de
maio de 2014, vai haver uma sessão na Assembleia da República para discussão do
despacho da ministra, no sentido de aprovar a cessação do mesmo. Para assistir a esta
sessão/debate, foram convidados os presidentes de Câmara, Assembleias Municipais e
vereadores das autarquias implicadas. Informou já ter sido intentada uma ação popular em
tribunal relacionado com o encerramento dos serviços. Aproveitou para convidar o órgão
executivo a acompanhá-lo.----------------------------------------------------------------------------Seguidamente, foi proposta e aprovada, por unanimidade, uma moção em honra do 40º
aniversário da Revolução do 25 de Abril, devido à grande importância que aquele
acontecimento teve no desenvolvimento do país e no atual poder local, que é uma das
grandes conquistas dali resultantes. Pela instauração da democracia que permitiu, para
além da liberdade de opção, poder-se falar e discutir abertamente os assuntos e por poderse ser eleito diretamente pelas populações, o que não acontecia antes daquela data. Pelo
desenvolvimento que proporcionou ao país, com todas as suas “imperfeições”, sem a
revolução, hoje em dia existiriam muito mais dificuldades e a entrada de Portugal na
comunidade europeia não teria sido possível, bem como o Serviço Nacional de Saúde, a
educação gratuita para todos, o apoio social… Deixa-se aqui, também, uma saudação aos
militares que intervieram na revolução e a todos os autarcas, trabalhadores e população dos
concelhos que contribuíram ao longo destes quarenta anos para o desenvolvimento das
suas terras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Prestação de Contas e Certificação Legal de Contas – Ano 2013: - Foi analisada a
Informação n.º 9-DAF/2014, relativamente à prestação de contas e certificação legal de
contas do ano de 2013, sobre a necessidade de ajustamento do cálculo da informação
relacionada com a dívida, nomeadamente quanto ao cálculo da média da receita, tendo sido
alteradas as folhas 28 e 29 do referido relatório. Assim, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a versão corrigida do Relatório de Gestão. A Câmara Municipal tomou
conhecimento do Relatório e Parecer do Auditor Externo e do documento com a
Certificação Legal das Contas.------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------Plano de Prevenção de Riscos de Gestão – 2014: - Na sequência da recomendação dada
pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, criado através da Lei n.º 54/2008, de 4 de
setembro, foi elaborado um Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de
Corrupção e Infrações Conexas. Analisado o documento, o mesmo foi aprovado pela
Câmara Municipal por unanimidade.----------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------Acordos de Execução: - Depois de aprovada a minuta dos Acordos de Execução, em
reunião de 26 de março de 2014, e depois de os mesmos terem sido analisados e discutidos
em conjunto com os presidentes de junta, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
versão final dos Acordos para serem submetidos à aprovação por parte da Assembleia
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira considerou que deveria existir uma maior especificação nos acordos quanto
àquilo que deve ser feito pelas Juntas de Freguesia, por exemplo ao nível dos espaços
públicos e espaços verdes, quantas vezes pressupõem o corte, o arranjo, os trabalhos que
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devem ser feitos para que continue a ter a mesma qualidade daquilo que tem sido feito. O
Presidente da Câmara disse que isso tem a ver com a fiscalização que irá ser feita por
alguém da Câmara que irá, depois, confrontar o que vistoriou com os relatórios a serem
elaborados pelas Juntas de Freguesia.---------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------Regulamento de Apoios às Freguesias: - Foi aprovado, por unanimidade, a proposta do
Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias, documento elaborado e
para os efeitos previstos na alínea j) do n.º 1 do artigo 25 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, para ser submetido à aprovação da Assembleia Municipal ao abrigo da
alínea j) do artigo 25º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designadamente
para criar regras quanto à atribuição dos apoios, com vista ao cumprimento do princípio da
igualdade, aproveitando-se para estabelecer normas de simplificação dos procedimentos de
atribuição dos apoios, conferindo aos demais órgãos de decisão (presidente e Câmara
Municipal), a responsabilidade de distribuir, acompanhar e fiscalizar a atribuição dos
apoios às freguesias, dentro dos limites que são propostos à Assembleia Municipal e
venham a ser aprovados.-------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------Sentido Único em Silva Escura (Fojo): - Foi aprovado, por unanimidade, proceder à
colocação de um sinal de estacionamento proibido e de estrada sem saída na rua sem saída
situada no lugar do fojo, em Silva Escura, e indicada na planta que vai ser arquivada
juntamente com os demais documentos desta reunião.--------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea rr), 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 e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------Pedido de Isenção de Taxas: - No próximo dia 26 de abril de 2014, a Associação de
Estudantes da Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga irá realizar o desfile “Miss &
Mister 2014” no Centro das Artes e do Espectáculo e vieram solicitar a isenção do
pagamento da respetiva taxa. Analisado o pedido, a Câmara Municipal autorizou a isenção
requerida para o fim pretendido.----------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, conjugada com o artigo 20º do
Regulamento Municipal de Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e
do Espectáculo.-----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

