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------------------------------------------ACTA N.º 12/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e cinco de junho de dois mil e catorze.------------------------ No dia vinte e cinco de junho 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;
Idalina Pereira Tavares, Maria Elisabete Martins Henriques, António Rodrigues Ferreira e
Raul Alberto Conceição Duarte, Vereadores.----------------------------------------------------------- Foi registada a falta de Almeida e Costa e Nuno Ferreira.--------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas, 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----------------------------------------- Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Pedido de Subsídio para Viatura------------ Associação Humanitária de Talhadas – Apoio-------------------------------------------------- ANMP – Derrama – Centros Eletroprodutores – Ratificação--------------------------------- Aquisições Amigáveis por via do Direito Privado---------------------------------------------- Receção Definitiva---------------------------------------------------------------------------------- “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Modificações Objetivas – Trabalhos a Mais
- “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”
- Revisão de Preços (final)------------------------------------------------------------------------- Isenções de Taxas-----------------------------------------------------------------------------------1) Agim – Feira do Mirtilo------------------------------------------------------------------------2) LandsdSever – III Rota ao Mirtilo em Vespa------------------------------------------------3) LandsdSever – 1º Passeio de Motas e Motorizadas Antigas-------------------------------- Regulamento Municipal de Apoio às Freguesias – Audiência Pública----------------------- Municípia – Equilibrio de Contas----------------------------------------------------------------- Feira do Mirtilo – Comunicações Prévias – Isenção de Taxas-------------------------------- Apoio à Recuperação de Habitações Degradadas – Aprovação de Candidatura------------ Critérios de Funcionamento da FicaVouga 2014--------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 20 de junho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 2.986.821,41€ (dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil,
oitocentos e vinte e um euros e quarenta e um cêntimos) e Operações não Orçamentais =
588.548,76€ (quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito euros e setenta e
seis cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Justificações de Falta: - A Câmara Municipal tomou conhecimento das justificações de
falta de Almeida e Costa e Nuno Ferreira.----------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara aproveitou para convidar o executivo à inauguração da 7ª Edição
da Feira do Mirtilo e para a viagem Sénior que irá realizar-se no próximo dia 19 de julho.
Informou à Câmara Municipal de que não irá encerrar qualquer escola no concelho de
Sever do Vouga no próximo ano letivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Pedido de Subsídio para Viatura: - Através
de carta datada de 20 de maio de 2014 a Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Sever do Vouga veio solicitar a atribuição de um subsídio para ajudar a
custear a aquisição de uma viatura para ser utilizada no transporte de doentes não urgentes.
Analisado o pedido, o órgão executivo deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no
valor de 8.100,00€ (oito mil e cem euros) para a compra da referida viatura.-----------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 7º do Programa para a Concessão
de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao
Associativismo do Concelho.--------------------------------------------------------------------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, António Ferreira
e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------------------------------------Associação Humanitária de Talhadas – Apoio: - Através de carta datada de 16 de junho de
2014, a Associação Humanitária de Talhadas veio dar conhecimento ao órgão executivo da
sua existência e do seu âmbito, que é a proteção civil e defesa do ambiente, prevenção e
ajuda no combate a incêndios e formação profissional. Solicitaram a atribuição de um
subsídio para apoiar a sua atividade. Analisado o pedido, e atendendo ao facto de ter sido
entregue toda a documentação necessária para análise, foi aprovado, por unanimidade,
atribuir um subsídio no valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros).---------------------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, Elisabete Henriques, Raul Duarte, António Ferreira
e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------------------------------------ANMP – Derrama – Centros Eletroprodutores – Ratificação: - A Câmara tomou
conhecimento da carta enviada pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses
relacionada com a nova metodologia de distribuição da derrama associada aos centros
electroprodutores, tendo sido deliberado, por unanimidade, ratificar a propostas e enviar a
mesma aos membros do governo solicitados pela ANMP (Ministra de Estado e das
Finanças, Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional e Secretário de Estado da
Administração Local).---------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, 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 da seguinte
empreitada:----------------------------------------------------------------------------------------------a) “B
Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da Graça a Doninhas”:-------------- de José Luís Fernandes Tavares, residente no lugar da Silveira, da freguesia de
Talhadas do concelho de Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 105m2, inscrita na matriz predial sob o artigo n.º 2044, localizada no lugar
de Gonçalveiros, na freguesia de Talhadas;----------------------------------------------------- de Maria da Conceição, NIF 185305709, residente na freguesia de Talhadas, do
concelho de Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 86m2,
localizada no lugar de Vale do Asno na freguesia de Talhadas;----------------------------- de Joaquim Silva Fernandes, NIF 132444348, residente na freguesia de Talhadas do
concelho de Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 53m2,
localizada no lugar de Chão Viroto, na freguesia de Talhadas.-----------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, António Ferreira
e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------------------------------------Receção Definitiva: - Foi recebida definitivamente a seguinte empreitada:-------------------- “Campo de Futebol dos Padrões - 3ª fase (Arrelvamento)”;---------------------------------Foi aprovado, por unanimidade, o documento, devendo-se desencadear os demais
procedimentos, nomeadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores
cativos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, António Ferreira
e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------------------------------------“Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Modificações Objetivas – Trabalhos a Mais: Foi analisada a informação técnica elaborada pelos Serviços Técnicos das Obras Públicas a
explicar a necessidade de executar trabalhos a mais na empreitada do “Arranjo Urbanístico
da Entrada da Vila”, designadamente a execução de dois degraus no anfiteatro e a correção
de uma escadaria prevista, assim como outros trabalhos que devem ser feitos com vista a
futuros eventos que decorrerão naquele espaço. A Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a realização dos referidos trabalhos no valor de 20.952,00€ (vinte mil,
novecentos e cinquenta e dois euros).----------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, António Ferreira
e Idalina Tavares.----------------------------------------------------------------------------------------
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“Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)” Revisão de Preços (final): - Em reunião de Câmara de 26 de fevereiro de 2014, foi
aprovada a décima-segunda revisão de preços da empreitada “Pista Ciclável da Estação de
Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)” no valor de 2.098,50€ (dois mil,
noventa e oito euros e cinquenta cêntimos). No entanto, verificou-se que houve um erro no
cálculo dos valores daquele documento. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder à
alteração da revisão de preços aprovada na data acima indicada, passando a décimasegunda revisão de preços a ter um valor de 2.844,75€ (dois mil, oitocentos e quarenta e
quatro euros e setenta e cinco cêntimos).------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, António Ferreira
e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------------------------------------Isenções de Taxas: - Depois de analisados os pedidos, foi aprovado, por unanimidade,
autorizar as seguintes isenções de pagamento de taxas:-------------------------------------------1) Agim – Feira do Mirtilo: - Licença Especial de Ruído e Licença de Recinto
Improvisado, requeridas pela Agim para a realização da 7ª Edição da Feira do Mirtilo nos
próximos dias 26 a 29 de junho de 2014.------------------------------------------------------------2) LandsdSever – III Rota ao Mirtilo em Vespa: - Licença para Manifestação Desportiva,
requerida pela LandsdSever para a realização da III Rota ao Mirtilo em Vespa no próximo
dia 29 de junho de 2014.-------------------------------------------------------------------------------3) LandsdSever – 1º Passeio de Motas e Motorizadas Antigas: - Licença para
Manifestação Desportiva, requerida pela LandsdSever para a realização do 1º Passeio de
Motas e Motorizadas Antigas no próximo dia 27 de julho de 2014.----------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, António Ferreira
e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------------------------------------Regulamento Municipal de Apoio às Freguesias – Audiência Pública: - A Câmara
deliberou tomar conhecimento do conteúdo da informação dos serviços administrativos
relacionada com o fim do período de audiência pública relativa ao Regulamento Municipal
de Apoio às Freguesias.--------------------------------------------------------------------------------Municípia – Equilibrio de Contas: - Através de carta datada de 26 de maio de 2014, a
Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A. veio informar
que encontra-se por regularizar uma transferência no valor de 1.904,91€ (mil, novecentos e
quatro euros e noventa e um cêntimos) relativa ao equilíbrio de contas previstas no n.º 2 do
artigo 40º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. Analisada a carta e a respetiva informação
do Diretor de Departamento, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não efetuar
qualquer transferência e avançar com o processo de venda das ações que detém naquela
empresa, de acordo com a autorização dada pela Assembleia Municipal em sessão de 17 de
fevereiro de 2012.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, António Ferreira
e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------------------------------------Feira do Mirtilo – Comunicações Prévias – Isenção de Taxas: - O órgão executivo
ratificou, por unanimidade, a isenção do pagamento das taxas nas comunicações prévias
com prazo, relacionadas com a prestação de serviços de restauração ou de bebidas das
pessoas ou empresas que irão participar na 7ª Edição da Feira do Mirtilo, nos termos da
Informação n.º 16-DAF/2014.------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, António Ferreira
e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------------------------------------Apoio à Recuperação de Habitações Degradadas – Aprovação de Candidatura: - Foi
presente e analisada a proposta de apoio à recuperação de habitações degradadas e autoconstrução/beneficiação elaborada pela Técnica Superior de Serviço Social, tendo órgão
executivo aprovado, por unanimidade, fornecer material de construção, de acordo com a
informação técnica apresentada, para a recuperação da habitação de Armando Martins
Henriques, no lugar do Folharido, na freguesia de Silva Escura, na sequência do incêndio
que ocorreu no passado dia 19 de janeiro de 2014.-------------------------------------------------
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Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais e do n.º 1, do artigo 12º do Regulamento de Apoio à Recuperação de
Habitação Própria – “Casa +”.------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, António Ferreira
e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------------------------------------Critérios de Funcionamento da FicaVouga 2014: O órgão executivo analisou e aprovou,
por unanimidade, o documento que contém os critério de funcionamento da FicaVouga
2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

