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------------------------------------------ACTA N.º 15/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia treze de agosto de dois mil e catorze.--------------------------------- No dia treze de agosto 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.------ 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, António Rodrigues Ferreira e Raul Alberto da Conceição
Duarte, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta de Elisabete Henriques considerada justificada de acordo com a
comunicação escrita efetuada.---------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e quinze 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----------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Autos de Revisão----------------------------------------------------------------------------------- “Pavimentação e Alargamento – Estrada Interior de Sequeiros” – Trabalhos a Menos--- Receções Definitivas------------------------------------------------------------------------------- “Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da Graça a Doninhas” –
Trabalhos a Mais------------------------------------------------------------------------------------ Receções Provisórias------------------------------------------------------------------------------- Aquisição Amigável de Terreno------------------------------------------------------------------ Utilização do CAE – Isenção de Taxas---------------------------------------------------------- Rua de São Martinho (Cruzeiro) – Colocação de Sinal de Estacionamento Proibido----- Regulação do Trânsito na Zona do Rachado/Carvalheira------------------------------------- Licenciamento de Evento – “Sunset”------------------------------------------------------------ Licença de Recinto Improvisado – Ratificação------------------------------------------------- Transportes Escolares – Apoio-------------------------------------------------------------------- Corpo Nacional de Escutas – Cedência Gratuita do Autocarro------------------------------ Festa das Eiras – Apoio Logístico---------------------------------------------------------------- Apoio à Recuperação de Habitação Degradada------------------------------------------------ Componentes de Apoio à Família---------------------------------------------------------------- VII Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim (Festa das Eiras) – Apoio
Extraordinário-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 8 de agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 2.732.469,25€ (dois milhões, setecentos e trinta e dois mil,
quatrocentos e sessenta e nove euros e vinte e cinco cêntimos) e Operações não
Orçamentais = 523.488,16€ (quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e oito
euros e dezasseis cêntimos).---------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de 2.609.945,30€ (dois
milhões, seiscentos e nove mil, novecentos e quarenta e cinco euros e trinta cêntimos).----Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------António Ferreira interveio para falar sobre a situação dos cães vadios, mais concretamente
sobre uma senhora na Senhorinha que acomoda alguns animais e lhe perguntou se podia
dar-lhe alguma comida para os cães. O Sr. Ferreira informou que daria a comida aos
animais desde que tivesse um canil licenciado, mas a senhora disse não ter terreno nem
possibilidades financeiras para isso. António Ferreira quis saber se o município teria
possibilidade em arranjar um espaço para poderem ter a situação legalizada.-----------------O presidente da Câmara disse que o município de Sever do Vouga foi um dos primeiros a
ter um canil através de um protocolo com um particular que, entretanto, não quis renovar o
protocolo. Nessa altura, foi celebrado um protocolo com o canil de Ílhavo para onde os
cães não identificados são levados. Mais informou que, devido ao problema crescente com
os cães vadios em todos os municípios que integram a CIRA, foi decidido avançar com um
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estudo para a elaboração de um projeto de canil que fique situado num local central para
todos os municípios da CIRA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Autos de Medição: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, os
seguintes autos de medição de trabalhos:-----------------------------------------------------------a) “Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu Municipal”:--------- Auto de Medição n.º 4 de trabalho contratual no valor de 25.426,23€ (vinte e cinco
mil, quatrocentos e vinte e seis euros e vinte e três cêntimos), acrescido do IVA.-------b) “Pavimentação e Alargamento – Estrada Interior de Sequeiros”:----------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor de 52.950,00€ (cinquenta e dois
mil, novecentos e cinquenta euros), acrescido do IVA.--------------------------------------c) “Galerias Ripícolas do Município de Sever do Vouga 4”:-------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos no valor de 15.452,40€ (quinze mil,
quatrocentos e cinquenta e dois euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA.---------d) “Pavimentação e Drenagem – Interior de Zibreiros”:------------------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor de 27.118,13€ (vinte e sete mil,
cento e dezoito euros e treze cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------------e) “Casa Mortuária de Sever do Vouga”:------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 6 de trabalho contratual no valor de 5.281,41€ (cinco mil,
duzentos e oitenta e um euros e quarenta e um cêntimos), acrescido do IVA.------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Autos de Revisão: - A Câmara tomou conhecimento das seguintes revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu Municipal”,
conforme a quarta revisão, sem qualquer valor dos trabalhos, realizados até julho de
2014, sujeitos a revisão.----------------------------------------------------------------------------b) “Pavimentação e Alargamento – Estrada Interior de Sequeiros”, conforme a terceira
revisão, sem qualquer valor dos trabalhos, realizados até julho de 2014, sujeitos a
revisão.-----------------------------------------------------------------------------------------------c) “Pavimentação e Drenagem – Interior de Zibreiros”, conforme a segunda revisão, sem
qualquer valor dos trabalhos, realizados até julho de 2014, sujeitos a revisão.------------d) “Casa Mortuária de Sever do Vouga”, conforme a sexta revisão, sem qualquer valor dos
trabalhos, realizados até julho de 2014, sujeitos a revisão.-----------------------------------“Pavimentação e Alargamento – Estrada Interior de Sequeiros” – Trabalhos a Menos: - O
órgão executivo analisou e aprovou, por unanimidade, o Auto de Medição de Trabalhos a
Menos n.º 1 da empreitada “Pavimentação e Alargamento – Estrada Interior de Sequeiros”
no valor de 205,00€ (duzentos e cinco euros).------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Receções Definitivas: - Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas:--------- “Construção de Infraestruturas para Prevenção de Incêndios - Ponto de Água PC no
Coval”;----------------------------------------------------------------------------------------------“Rede Viária – Drenagem na Rua do Arestal e Alteração da Inserção na E.N. 328”;---- “Construção de Infraestruturas Florestais 2008 – Parque de Merendas de S. Tiago”;---- “Rede Viária – Unidade de Saúde de Rocas – Acesso ao Parque de Estacionamento”;-- “Construção de um Edifício para a Biblioteca Municipal”;----------------------------------- “Caminho Rural de São João ao Galteiro”.----------------------------------------------------Foram aprovados os seis documentos, devendo-se desencadear os demais procedimentos,
nomeadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.--------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------“Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da Graça a Doninhas” – Trabalhos a
Mais: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, o Auto de Medição de
Trabalhos a Mais n.º 1 da empreitada “Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora
da Graça a Doninhas” no valor de 6.750,00€ (seis mil, setecentos e cinquenta euros).--------
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Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Receções Provisórias: - Foram recebidas provisoriamente as obras indicadas em baixo,
conforme autos elaborados e assinados pelos respetivos responsáveis, nos termos do artigo
395º, do Código dos Contratos Públicos:------------------------------------------------------------- “Pavimentação e Alargamento – Estrada Interior de Sequeiros”;---------------------------- “Pavimentação e Drenagem – Interior de Zibreiros”.-----------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------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) “B
Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da Graça a Doninhas”:-------------- de Isabel Maria Nogueira de Matos, NIF 188040854, residente na Rua Chão do Viroto,
da freguesia de Talhadas do concelho de Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma
parcela de terreno com 53m2, inscrita na matriz predial sob o artigo n.º 1139,
localizada no lugar do Chão do Viroto, na freguesia de Talhadas.-------------------------O vereador Raul Duarte ausentou-se durante a análise e votação deste assunto por tratar-se
de um familiar.------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira
e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------------------------------------Utilização do CAE – Isenção de Taxas: - Ao abrigo do artigo 20º do Regulamento
Municipal de Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do
Espectáculo, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e do
Espectáculo às seguintes entidades:------------------------------------------------------------------a) Rotary Clube de Sever do Vouga, festa de encerramento do ano letivo da Universidade
Sénior, realizada no passado dia 6 de julho de 2014;-----------------------------------------b) APCDI nos dias 16 de março e 13 de junho.---------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Rua de São Martinho (Cruzeiro) – Colocação de Sinal de Estacionamento Proibido: - No
seguimento do pedido efetuado pela Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga, foi
aprovado, por unanimidade, proceder à colocação de um sinal de estacionamento proibido
na Av. de São Martinho, desde a Padaria São Martinho até à Igreja Matriz de Pessegueiro
do Vouga.------------------------------------------------------------------------------------------------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, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Regulação do Trânsito na Zona do Rachado/Carvalheira: - Este assunto foi retirado para
poder ser solicitada ao requerente a entrega de dados mais precisos.---------------------------Licenciamento de Evento – “Sunset”: - Foi analisada a informação dos serviços
administrativos relacionada com o pedido de licenciamento de uma festa “Sunset” para o
próximo dia 23 de agosto de 2014, que está indevidamente instruído por faltar documentos.
O órgão executivo deliberou, por unanimidade, e nos termos daquela informação, proceder
à notificação do requerente para apresentar toda a documentação necessária para o
processo ser analisado.---------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, 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, a favor da Naturallidades, Unipessoal,
Lda., para a realização do Festival Naturallidades 2014, nos dias 11 a 15 de agosto de
2014, no lugar do Gralheiro, na freguesia de Talhadas, de acordo com a informação dos
serviços administrativos e despacho do vice-presidente da Câmara.-----------------------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Transportes Escolares – Apoio: - Através de carta datada de 5 de agosto de 2014, a União
das Freguesias de Cedrim e Paradela veio solicitar o pagamento do valor de 6.000,00€
(seis mil euros) correspondente ao compromisso assumido para o transporte escolar
efetuado em Cedrim no ano letivo 2013/2014, de acordo com o protocolo aprovado em
reunião de Câmara de 14 de agosto de 2013, assim como o pagamento de 50% do valor
gasto com o transporte escolar de Cedrim no mesmo ano letivo. Analisado o pedido e a
Informação de Cabimento e Compromissos n.º 24/2014, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, proceder ao pagamento do valor constante do protocolo acima referido.
Mais foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 2.062,50€ (dois
mil, sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos) correspondente a 50% do transporte
escolar de Cedrim de 2013/2014.---------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 25º e alínea ccc) do n.º
1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e deliberação da
Assembleia Municipal de 20 de junho de 2014.----------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Corpo Nacional de Escutas – Cedência Gratuita do Autocarro: - Na sequência da
realização do acampamento do Agrupamento 1120 de Cartaxo do Corpo Nacional de
Escutas, no parque da Cabreia, de 27 de julho a 2 de agosto de 2014, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, efetuar gratuitamente o transporte dos escutas.--------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Festa das Eiras – Apoio Logístico: - Através de carta datada de 4 de agosto de 2014, a
Associação Tradicional do Carnaval de Cedrim veio solicitar apoio logístico para a
realização da VII Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia (Festa das Eiras) que irá
realizar-se entre os dias 11 e 14 de setembro de 2014. Analisado o pedido, o órgão
executivo aprovou, por unanimidade, prestar apoio logístico, constante do pedido, à
realização da Festa das Eiras.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Apoio à Recuperação de Habitação Degradada: - Foram presentes a informação dos
serviços técnicos e a proposta de regulamento para apoio à recuperação da habitação de
Carlos Carvalho Ramos Veiga na sequência de um incêndio ocorrido a 7 de janeiro de
2014. Analisados os documentos, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a
atribuição imediata de um apoio no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) em materiais de
construção, assim como a isenção do pagamento das taxas relacionadas com o
licenciamento da obra. Mais foi deliberado, por unanimidade, solicitar aos serviços
técnicos uma nova informação baseada no projeto a dar entrada no serviço de obras para
que a situação possa ser avaliada novamente.------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Componentes de Apoio à Família: - À semelhança de anos anteriores, foi analisada a
informação emitida pela Técnica dos Serviços Sociais referente aos valores dos escalões
para refeições e prolongamento nos Jardins Infantis. O órgão executivo aprovou, por
unanimidade, os escalões e respetivas tabelas de comparticipações para o ano letivo de
2014/2015. Foram, de igual modo, aprovados por unanimidade, os valores dos encargos
trimestrais dos Jardins de Infância para a aquisição de bens e serviços destinados ao
prolongamento do horário e fornecimento de refeições para as crianças a movimentar
através do Fundo de Maneio já constituído. O órgão executivo aprovou, ainda, o
pagamento da componente refeição até trinta dias após a apresentação da fatura mensal
emitida pelas IPSS. De igual modo, foi aprovado, por unanimidade, manter os acordos
com as IPSS locais, mediante a renovação dos protocolos de cooperação para o ano letivo
2014/2015, mantendo-se os valores de 2,00€ (dois euros) por refeição para as IPSS que
apenas fornecem a refeição.----------------------------------------------------------------------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------VII Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim (Festa das Eiras) – Apoio
Extraordinário: - Através de carta datada de 11 de agosto de 2014, a Associação
Tradicional do Carnaval de Cedrim veio solicitar a atribuição de um subsídio
extraordinário para apoiar a realização da VII Mostra de Cultura, Artesanato e
Gastronomia de Cedrim (Festa das Eiras). Analisado o pedido e o orçamento de despesa
apresentado, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no
valor total de 1.250,00€ (mil, duzentos e cinquenta euros) através da celebração de um
protocolo, com a entrega de 1.000,00€ (mil euros) até ao início do evento e após a
assinatura do protocolo e a entrega de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) após a
realização do evento e mediante a entrega de um resumo das faturas relacionadas com a
despesa suportada, juntando, também, fotocópia da publicitação e três fotografias do
evento.----------------------------------------------------------------------------------------------------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 conjugado com a 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, Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Maria Helena Simões do Outeiro, proprietária de uma habitação em Couto de Esteves,
interveio para questionar o órgão executivo sobre o processo relacionado com a colocação
de um sinal de estacionamento proibido em frente àquela moradia em 2013. Manifestou
sentir-se lesada e desagradada pela forma como o assunto foi tratado, considerando que o
sinal foi colocado apenas para beneficiar uma pessoa. Convidou o órgão executivo a
passar no local quando estivesse em Couto de Esteves para ver se é compreensível a sua
indignação e pediu para que a situação fosse retificada, uma vez que considera a mesma
inaceitável. O presidente da Câmara disse que, na altura, o processo foi avaliado
convenientemente pelos serviços jurídicos da Câmara Municipal, juntamente com a Junta
de Freguesia de Couto de Esteves, e que seguiu os trâmites normais. No entanto, todo o
material será reunido e reanalisado para depois ser dada resposta à senhora Helena
Outeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------Emília Matilde dos Santos, moradora no lugar do Azibal, veio alertar para o facto de existir
um caminho público com manilhas antigas que estão separadas e que fazem nascer água no
seu quintal. Disse, também, que o caminho está cheio de buracos e pediu para que as
manilhas fossem levantadas e composto o caminho. O vereador Raul Duarte disse que iria
visitar o local para averiguar a situação para posterior substituição das referidas manilhas
com tubos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

