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------------------------------------------ACTA N.º 14/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e três de julho de dois mil e catorze.--------------------------- No dia vinte e três de julho 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 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 unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Espaços do Cidadão-------------------------------------------------------------------------------- Acordo entre o Governo e a ANMP-------------------------------------------------------------- Aproveitamento Hidroelétrico de Lourizela – Tomada de Posição-------------------------- Aquisição Amigável de Terreno------------------------------------------------------------------ “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Auto de Suspensão de Trabalhos------------ Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ Isenções de Taxas----------------------------------------------------------------------------------- 3ª Edição Roll Race Turma dos Melhores – Ratificação-------------------------------------- Associação Sempre Escola------------------------------------------------------------------------ Lions Clube Sever do Vouga – Ratificação----------------------------------------------------- Licença de Recinto Improvisado – Ratificação------------------------------------------------- Alargamento Excecional Horário – Ratificação------------------------------------------------ Jardim de Infância de Sanfins – Justificação Notarial----------------------------------------- Utilização Gratuita Autocarro--------------------------------------------------------------------- Viagem Sénior 2014-------------------------------------------------------------------------------- CIRA – Programa Cultural em Rede------------------------------------------------------------- Atualização das Rendas Sociais e Apoiadas------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 18 de julho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 3.088.066,46€ (três milhões, oitenta e oito mil, sessenta e seis
euros e quarenta e seis cêntimos) e Operações não Orçamentais = 526.906,28€ (quinhentos
e vinte e seis mil, novecentos e seis euros e vinte e oito cêntimos).-----------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de 2.164.983,26€ (dois
milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três euros e vinte e seis
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao Vereador Nuno Ferreira que começou por agradecer o convite e
informar que iria estar presente na cerimónia de abertura da Ficavouga/2014. ---------------Posto isto, perguntou ao presidente da câmara municipal sobre a participação dos
interessados no período que está a decorrer sobre a discussão pública da revisão do Plano
Diretor Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, sugeriu que a apresentação dos pontos na ordem do dia deveria identificar
claramente qual a proposta ou o que estaria para ser tratado na reunião. ----------------------Ainda sobre os assuntos da reunião e desta em concreto, disse parecer-lhe não justificável a
apresentação de ratificações cujas decisões ou pedidos foram apresentados há muito
tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Por último, sobre a deliberação tomada há muito tempo, concedendo autorização para a
realização de contratos de aquisições de serviços, através de parecer prévio genérico, disse
que deveria ser entregue periodicamente uma relação dos contratos celebrados ao abrigo
desse parecer prévio genérico. -----------------------------------------------------------------------Seguidamente, o presidente da câmara municipal respondeu às questões ou pedidos
formulados, dizendo em relação à primeira situação que as pessoas estão a participar em
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numero elevado às sessões marcadas nas sedes das juntas de freguesia e no âmbito do
processo de discussão pública do processo de revisão do PDM. Disse estarem muito
interessados em analisar o processo e estarem atentos a todos os esclarecimentos feitos
pelos técnicos sobre os documentos apresentados. Mais disse que os serviços recebem
inúmeras pessoas interessadas em consultarem o processo. Informou também que, no
próximo dia um de agosto, neste edifício dos Paços do Concelho e Salão Nobre, vai
realizar-se a ultima sessão de esclarecimentos. ----------------------------------------------------Sobre as recomendações, respondeu que nem sempre é possível formular uma proposta,
visto que os assuntos são para análise e discussão, a partir da qual o órgão colegial formula
a proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------Em relação às ratificações, foi prestada informação e os motivos que levaram à
apresentação extemporânea de algumas decisões, em parte, devido a alguns procedimentos
realizados de consulta externa que impossibilitaram a submissão do processo à apreciação
do órgão executivo na devida altura. ----------------------------------------------------------------Sobre o pedido relacionado com a deliberação do parecer prévio genérico solicitou o
presidente da câmara municipal ao diretor de departamento que fossem apresentadas,
futuramente, as relações das contratações efetuadas ao abrigo desse parecer prévio
genérico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Espaços do Cidadão: - Foi dado a conhecer ao órgão executivo o modelo de atendimento
digital assistido e Espaço do Cidadão através do documento enviado pelo Secretário de
Estado para a Modernização Administrativa.-------------------------------------------------------Acordo entre o Governo e a ANMP: - A Câmara Municipal tomou conhecimento do
acordo entre o Governo de Portugal e a Associação Nacional de Municípios Portugueses
relacionado com várias áreas de atuação da administração, nomeadamente quanto à
constituição do Fundo de Apoio Municipal e a Recuperação Financeira Municipal.-----Aproveitamento Hidroelétrico de Lourizela – Tomada de Posição: - À Câmara Municipal
foram dados a conhecer os procedimentos realizados, em tempos, e relacionados com o
“Aproveitamento hidroelétrico de Lourizela (Lote 7C)”, através dos quais foi emitido o
parecer desfavorável desta entidade, com um conjunto vasto de condicionalismos
apresentados para os quais não se obteve qualquer resposta ou solução. Assim, tomando o
executivo conhecimento que estaria para breve a celebração do contrato de exploração, foi
apresentada uma proposta no sentido de serem solicitados esclarecimentos à Agência
Portuguesa do Ambiente, com vista a se saber quais as medidas que serão adotadas para
minimizar os efeitos negativos daquelas infraestruturas, nomeadamente quanto à reposição
de um percurso pedonal e de uma ponte que ficarão submersos, das nascentes e captações
de água que serão afetadas com a escavação de um túnel e a destruição de alguns regadios,
para além de um conjunto vasto de ações que irão modificar a paisagem natural. -----------Por unanimidade, foi decidido solicitar esclarecimentos à APA sobre como irão ser
tratadas as condicionantes apresentadas com o parecer desfavorável. --------------------------Aquisição Amigável de Terreno: - Foi presente e analisado o seguinte auto 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 dele constam, para realização da seguinte empreitada:---------------------------a) “C
Caminho da Leira (Lomba)”:---------------------------------------------------------------------A cedência gratuita por parte de Luísa Maria Nunes Ferreira, NIF 213293331, de uma
parcela de terreno, junto à sua habitação unifamiliar, destinada ao alargamento do
“Caminho da Leira (Lomba), de acordo com os compromissos assumidos na altura pelo
ex-vereador e pelo presidente da junta de freguesia de Cedrim, como consta nos
documentos que agora foram apresentados. A Câmara Municipal deliberou, por maioria,
ratificar a aquisição do terreno, incluindo os compromissos assumidos naquela altura pelo
ex-vereador e presidente da junta de freguesia. ----------------------------------------------------Os vereadores Raul Duarte e Elisabete Henriques manifestaram vontade de afirmar que
votaram a favor atendendo ao parecer da jurista, tal como declararam os demais elementos
do executivo que votaram a favor. O vereador Nuno Ferreira optou pela abstenção, nos
mesmos termos. -----------------------------------------------------------------------------------------

3/4

Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares; Abstenção – Nuno Ferreira.----------------------“Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Auto de Suspensão de Trabalhos: - A Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, o Auto de Suspensão de Trabalhos da empreitada
“Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” de acordo com o documento analisado.-----------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Auto de Medição: - Foi presente e aprovado, por unanimidade, o seguinte auto de medição
de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------a) “Pavimentação e Alargamento – Estrada Interior de Sequeiros”:------------------------------ Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor 12.245,00€ (doze mil, duzentos
e quarenta e cinco euros), acrescido do IVA.--------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Auto de Revisão: - A Câmara analisou a seguinte revisão de preços relativa à seguinte
obra, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:-------------------------------a) “Pavimentação e Alargamento – Estrada Interior de Sequeiros”, conforme a sétima
revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até março de 2014, sujeitos a
revisão.----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do conteúdo desta revisão de preços.-------------------------Isenções de Taxas: - Depois de analisados os pedidos, foi aprovado, por unanimidade,
autorizar as seguintes isenções de pagamento de taxas:-------------------------------------------1) 3ª Edição Roll Race Turma dos Melhores – Ratificação: - Licença para Manifestação
Desportiva, requerida pela Associação Turma dos Melhores para a realização da 3ª Edição
Roll Race Turma dos Melhores no próximo dia 13 de julho de 2014.--------------------------2) Associação Sempre Escola: - Licença Especial de Ruido para a festa em honra de São
Geraldo, a realizar-se nos dias 8 a 10 de agosto de 2014, requerida pela Associação Sempre
Escola.----------------------------------------------------------------------------------------------------3) Lions Clube Sever do Vouga – Ratificação: - Utilização gratuita do Centro das Artes e
do Espetáculo, no próximo dia 18 de maio de 2014, para a realização de uma colheita de
sangue.---------------------------------------------------------------------------------------------------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, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Licença de Recinto Improvisado – Ratificação: - Foi ratificada, por unanimidade, a
emissão de uma Licença de Recinto Improvisado, destinada à realização da 4ª Mostra de
Artesanato e Gastronomia de Nespereira de Cima, em Rocas do Vouga, nos próximos dias
11 a 13 de julho de 2014, assim como a isenção do pagamento taxa de emissão da referida
licença e, também, da emissão da Licença Especial de Ruído.-----------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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.--------------------------------------Alargamento Excecional Horário – Ratificação: - Foi ratificado, por unanimidade, o
alargamento excecional do horário do estabelecimento “Ibiza”, no dia 12 de julho de 2014,
em virtude da Festa em Honra do Senhor.----------------------------------------------------------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 do
Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Jardim de Infância de Sanfins – Justificação Notarial: - Foi analisada uma informação dos
serviços administrativos relacionada com a aquisição do terreno onde está construído o
Jardim de Infância de Sanfins, sem que tenha sido efetuado qualquer título formal que
legitime a aquisição do terreno ou da posse do edifício e recreio anexo, à Fundação
Bernardo Barbosa de Quadros, em 27 maio de 1993, ainda como rústico, que tinha o artigo
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5392, da freguesia de Rocas do Vouga. Tem a área total de 547,33m2. Nesse terreno foi
construído o Jardim de Infância de Sanfins, que é composto por edifício de um pavimento
e superfície descoberta, com a área coberta de 97,85m2 e descoberta de 449,48m2. As
obras foram concluídas em 04 de março de 1993. Está inscrito, atualmente, sob o artigo
1.280, urbano, da freguesia de Rocas do Vouga e concelho de Sever do Vouga. Situa-se
no lugar de Sanfins. Confronta do norte com Maria da Graça Tavares Martins, do sul com
rua, do nascente com a Cooperativa Agrícola de Sanfins CRL e do poente com a Fundação
Bernardo Barbosa de Quadros. Tem o valor patrimonial de 27.070,00€ (vinte e sete mil e
setenta euros). A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a realização de escritura
de Justificação Notarial, para posterior registo, invocando-se os atos de posse.---------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Utilização Gratuita Autocarro: - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do autocarro municipal, no
próximo dia 25 de julho de 2014, para transporte dos elementos do “Coro de Câmara”, do
concelho de Câmara de Lobos.-----------------------------------------------------------------------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, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Viagem Sénior 2014: - Foi ratificado, por unanimidade, o encargo a suportar pelo
Município com a XVI Viagem Convívio Sénior, realizada no passado dia19 de julho de
2014 e que teve como destino a Quinta da Malafaia em Esposende, sendo que as Juntas de
Freguesia acordaram em assegurar 50% do valor dos transportes e bonés.--------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------CIRA – Programa Cultural em Rede: - O órgão executivo ratificou, por unanimidade, o
pagamento de 318,00€ (trezentos e dezoito euros), no âmbito do projeto “Aveiro – Peça a
Peça”, inserido no projeto A1P1 – Programação Cultural em Rede, que terá a participação
dos onze municípios que integram a CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de
Aveiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Atualização das Rendas Sociais e Apoiadas: - À semelhança de anos anteriores, foi
apresentada uma informação dos Serviços Sociais sobre o cálculo realizado para
atualização das rendas sociais e apoiadas, do Bairro da Bela Vista, efetuada nos termos da
legislação em vigor sobre essa matéria. Este órgão aprovou, por unanimidade, os valores
determinados para cada renda a cobrar aos respetivos arrendatários, com efeitos a partir do
mês de agosto de 2014.--------------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

