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------------------------------------------ACTA N.º 09/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia catorze de maio de dois mil e catorze.-------------------------------- No dia catorze de maio 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 de Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento.------------------------------------ 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 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 a abstenção de António
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Livro “O Foral de Sever” – Fixação de Preço-------------------------------------------------- Selos 500 Anos Foral – Fixação de Preço------------------------------------------------------- Freguesia de Couto de Esteves – Circulação da Estrada da Feira Nova--------------------- Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Apoio------------------------------------------ Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Autos de Revisão----------------------------------------------------------------------------------- Receção Definitiva da Empreitada “E.N. 328 Arruamento da Vila – Restabelecimento
das Condições de Estabilidade do Talude na Av. C.A.M.P., frente à Câmara”------------ “Musealização Conceção e Montagem” – Abertura de Procedimento---------------------- Aquisições Amigáveis por via do Direito Privado--------------------------------------------- Prorrogação de Prazo da Empreitada “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”---------- Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva da Macida – Alvará de Obras----- Pedidos de Isenção de Taxa----------------------------------------------------------------------1) LandsdSever-----------------------------------------------------------------------------------2) Associação Sempre Escola------------------------------------------------------------------3) Ar de Moda------------------------------------------------------------------------------------4) Associação Turma dos Melhores------------------------------------------------------------ Reunião ao Ar Livre-------------------------------------------------------------------------------- Alargamento Excecional de Horário – Turma dos Melhores--------------------------------- Adiantamento de Subsídio Anual----------------------------------------------------------------- 8ª Edição Concurso Nacional de Leitura – Transporte------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 9 de maio, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 2.345.974,37€ (dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil,
novecentos e setenta e quatro euros e trinta e sete cêntimos) e Operações não Orçamentais
= 566.944,08€ (quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro euros e
oito cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de 2.400.893,28€ dois
milhões, quatrocentos mil, oitocentos e noventa e três euros e vinte e oito cêntimos).-------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento do agradecimento feito pelo Rotary Club de
Sever do Vouga relativamente ao encontro anual das Universidades Séniores de Rotary
que decorreu em Sever do Vouga no passado dia 3 de maio de 2014.--------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira começou por avisar de que teria de deixar a reunião às 16:30. Falou sobre a
decisão tomada em reunião de 12 de fevereiro de 2014, onde foi aprovado um parecer
prévio genérico para a realização de um conjunto de despesas, tendo sido combinado levar
à reunião de Câmara uma listagem dos contratos/aquisições de serviços realizados com
base nesse parecer prévio.-----------------------------------------------------------------------------Continuou a sua intervenção perguntando se já tinha sido tomada alguma decisão/posição
relativamente às vendas das ações da Ersuc.---------------------------------------------------------
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Para terminar, disse que as comemorações do Foral tinham corrido bem e sugeriu a
inclusão do espaço do lago (jardim municipal) em futuras comemorações do Foral e outras
atividades, incluindo a Feira do Mirtilo, tendo dado como exemplo a colocação das
tasquinhas.-----------------------------------------------------------------------------------------------Respondendo às questões e sugestões colocadas por Nuno Ferreira, o Presidente da
Câmara informou que tinha assinado uma carta à EGF, ao Secretário de Estado e ao
Ministro ao Ambiente, juntamente com outros municípios, a manifestar o interesse em
negociar a venda das ações, partindo de alguns pressupostos, nomeadamente, o valor das
mesmas e o cumprimento de algumas condições por parte da Ersuc, por exemplo: o acesso
à estação mecânico-biológica de Eixo, a questão da Pateira de Fermentelos e o arranjo de
outros acessos à estação. Reforçou que o cumprimento daqueles compromissos deve ser
validado como base na negociação. Informou, também, que uma proposta definitiva será
analisada em reunião de Câmara e, subsequentemente, em sessão da Assembleia
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------Sobre as comemorações do Foral, o Presidente da Câmara disse que a utilização do jardim
municipal foi ponderada, uma vez que aquele espaço tinha sido utilizado para a primeira
comemoração do Foral. No entanto, como a comemoração deste ano envolveu um elevado
número de participantes, optou-se por utilizar o Parque do Centro Cívico da Vila.-----------Seguidamente, o vereador Raul Duarte aproveitou para informar o órgão executivo que
tinha solicitado a disponibilização do terreno localizado do lado sul das piscinas
municipais à Auto Gineto da Costa Martins, para improvisar um parque de estacionamento
durante a Feira do Mirtilo e a Ficavouga 2014. Mais informou que os trabalhadores do
município irão proceder à terraplanagem do terreno.------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Livro “O Foral de Sever” – Fixação de Preço: - Para cumprimento do n.º 6 do artigo 102º
da tabela do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, foi ratificada, por
unanimidade, a fixação do valor de 25,00€ para preço de venda do livro “O Foral de
Sever”.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Selos 500 Anos Foral – Fixação de Preço: - Na sequência da edição de 500 selos alusivos
à comemoração dos 500 de atribuição da carta do Foral, foi aprovado, por unanimidade,
fixar o valor de 0,50€ como preço de venda por cada unidade.----------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Freguesia de Couto de Esteves – Circulação da Estrada da Feira Nova: - Foi analisada
uma carta da Junta de Freguesia de Couto de Esteves a solicitar a reposição a circulação
em ambas as direções do troço da E.M. 569 próximo da Ponta do Abade. O órgão
executivo deliberou, por unanimidade, consultar a Junta de Freguesia de Pessegueiro do
Vouga antes de tomar qualquer decisão, uma vez que foi aquela entidade a pedir, em
tempos, que aquele troço fosse de sentido único.--------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------O vereador Nuno Ferreira saiu da reunião às 16:30, não tendo participado nas deliberações
seguintes.------------------------------------------------------------------------------------------------Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Apoio: - A Câmara Municipal analisou um
pedido apresentado pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do
Vouga para apoiar na organização do 8º aniversário do Grupo Musical Kapittal, cuja
receita reverterá a favor daquela associação. Foi deliberado, por unanimidade, informar a
associação de toda a documentação necessária para instrução do pedido de licenciamento
para a realização do evento. Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de
isenção do pagamento das respetivas taxas de licenciamento no caso de ser a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga a entidade organizadora do
evento.----------------------------------------------------------------------------------------------------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.-----------------------------------------------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados, por unanimidade, os seguintes autos de
medição de trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------a) “Casa Mortuária de Sever do Vouga”:-------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 8.530,58€ (oito mil, quinhentos
e trinta euros e cinquenta e oito cêntimos), acrescido do IVA;------------------------------b) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”:------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 10 de trabalho contratual no valor 61.897,07€ (sessenta e um mil,
oitocentos e noventa e sete euros e sete cêntimos), acrescido do IVA.---------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, 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) “Casa Mortuária de Sever do Vouga”, conforme a quinta revisão, sem qualquer valor
dos trabalhos realizados até abril de 2014, sujeitos a revisão.-------------------------------b) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”, conforme a décima revisão, sem qualquer
valor dos trabalhos realizados até abril de 2014, sujeitos a revisão.------------------------A Câmara tomou conhecimento do conteúdo destas revisão de preços.------------------------Receção Definitiva da Empreitada “E.N. 328 Arruamento da Vila – Restabelecimento das
Condições de Estabilidade do Talude na Av. C.A.M.P., frente à Câmara”: - Foi recebida
definitivamente a empreitada “E.N. 328 Arruamento da Vila – Restabelecimento das
Condições de Estabilidade do Talude na Av. C.A.M.P., frente à Câmara”, 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, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------“Musealização Conceção e Montagem” – Abertura de Procedimento: - Nos termos da
informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar a abertura
de um concurso público para a empreitada “Musealização Conceção e Montagem”, inscrita
no Plano Plurianual de Investimentos, assim como o programa de procedimentos, projeto
de execução e o caderno de encargos. Foi, também, aprovado, por unanimidade, o
seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------a) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------Efetivos:---------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente: Luís Figueiredo Martins;------------------------------------------------------- Vogal: Maria Isabel Figueiredo da Silva;-------------------------------------------------- Vogal: Lúcia Maria Soares Coutinho;-----------------------------------------------------Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- Rui Fernando Fernandes Loureiro;---------------------------------------------------------- Maria Manuela Bastos Pereira.-------------------------------------------------------------b) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – fosse fixado em
180.870,00€ (cento e oitenta mil, oitocentos e setenta euros);------------------------------c) Que o prazo de execução do contrato seja de 150 dias;--------------------------------------d) Que não será exigida caução nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 88º do CCP;------------e) Que nos termos do artigo 36º do CCP, foi autorizada a despesa relacionada com a
execução desta empreitada.-----------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Aquisições Amigáveis por via do Direito Privado: - Foram presentes e analisados os
seguintes autos de expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas
diligências foram efetuadas pelo respetivo Vereador, assumindo a Câmara, por
unanimidade, a satisfação dos encargos que deles constam, para realização das seguintes
empreitadas:---------------------------------------------------------------------------------------------a) “B
Beneficiação e Pavimentação da Estrada de Senhora da Graça a Doninhas”:--------------
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de Raul Tavares, NIF 162812850, residente no lugar da Senhorinha, da freguesia e
concelho de Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 20m2,
localizada no lugar de Gonçalveiros, na freguesia de Talhadas.----------------------------b) “A
Alargamento da Estrada Rua das Alagoas, em Paçô, Sever do Vouga”:-------------------- Foi aprovada, por unanimidade, a compra a Irene do Céu Jesus Tavares, NIF
128230959, na qualidade de cabeça de casal de Joaquim Rodrigues de Pinho, residente
no lugar de Paçô, da freguesia e concelho de Sever do Vouga, da totalidade do prédio
inscrito sob o artigo 459, urbano, da freguesia de Sever do Vouga, descrito na
respetiva Conservatória sob o n.º 3590, confrontando do norte com herdeiros de
Joaquim Rodrigues de Pinho, do sul com caminho, do nascente com estrada e do
poente com herdeiros de Luciana de Nogueira, pelo valor de 10.440,00€ (dez mil,
quatrocentos e quarenta euros).------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Prorrogação de Prazo da Empreitada “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”: - Em
presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade com a
informação técnica, aprovou a Câmara, por unanimidade, a concessão da prorrogação
graciosa da obra em curso até ao dia 15 de julho de 2014.---------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva da Macida – Alvará de Obras: - A
Câmara tomou conhecimento da isenção direta concedida à Associação Social, Cultural,
Recreativa e Desportiva da Macida, relativamente ao levantamento do alvará de obras.----Pedidos de Isenção de Taxa: - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, os
seguintes pedidos de isenção de taxas relacionadas com o licenciamento de atividades
diversas e outros:---------------------------------------------------------------------------------------1) LandsdSever: - Emissão de Licença para Manifestação Desportiva para a realização do
“4º Passeio de Clássicos Terras do Vouga” no próximo dia 1 de junho de 2014.---------2) Associação Sempre Escola: - Emissão de Licença para Manifestação Desportiva para a
realização do “2º Passeio Turístico Descobrir Sever do Vouga” no próximo dia 18 de
maio de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------3) Ar de Moda: - Utilização gratuita do CAE para o desfile “Ar de Moda”, promovido por
Manuela Loureiro da Loja Capuchinho, a realizar-se no próximo dia 18 de maio de
2014, com o objetivo de angariação de fundos para a Fundação Bernardo Barbosa de
Quadros.----------------------------------------------------------------------------------------------4) Associação Turma dos Melhores: - Emissão de uma Licença Especial de Ruído para a
realização do evento “Fim de Semana da Juventude” nos próximos dias 23 e 24 de maio
de 2014.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Reunião ao Ar Livre: - A Igreja Evangélica Assembleia de Deus veio solicitar autorização
para a realização de uma reunião ao ar livre, no Parque Urbano da vila, no próximo dia 31
de maio de 2014. Analisado o pedido, o órgão executivo autorizou, por unanimidade, a
emissão de uma Licença para divertimento público ao ar livre.----------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 1 do artigo 38º do Regulamento Municipal do
Licenciamento do Exercício de Atividades Diversas.---------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Alargamento Excecional de Horário – Turma dos Melhores: - A Associação Turma dos
Melhores veio requerer o alargamento excecional do horário da sede localizada no lugar de
Nespereira de Cima, até às 06:00, nos próximos dias 23 e 24 de maio de 2014, para a
realização do evento “Fim de Semana da Juventude”. Analisado o pedido, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, autorizar o alargamento excecional do horário até às
06:00, com a Licença Especial de Ruído até às 03:00 para os datas pretendidas.-------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 1 do artigo 9º do Regulamento do Horário de
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços.----------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------Adiantamento de Subsídio Anual: - No seguimento de um pedido apresentado, foi
proposto o adiantamento de 50% do valor do subsídio anual atribuído no ano de 2013 às
seguintes coletividades:--------------------------------------------------------------------------------- Banda União Musical Pessegueirense……………………………..………….3.940,00€
- Filarmónica Severense……………………………………………….………..3.940,00€
Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------------------------8ª Edição Concurso Nacional de Leitura – Transporte: - No dia 2 de maio de 2014,
realizou-se a 8ª Edição do Concurso Nacional de Leitura, em Oliveira do Bairro, onde
participaram seis alunos do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga. Tendo sido
impossível utilizar o autocarro municipal para transporte dos alunos e docentes, uma vez
que já tinha serviço agendado para aquela data, foi contratada a Transdev para realização
do transporte. Não podendo o Agrupamento de Escolas contratualizar com aquela
entidade, foi solicitado à Câmara Municipal o pagamento da despesa com o transporte.
Atendendo à natureza da atividade, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade,
ratificar a contratação direta do serviço.-------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

