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------------------------------------------ACTA N.º 20/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e dois de outubro de dois mil e catorze.----------------------- No dia vinte e dois de outubro 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; Raul Alberto da Conceição
Duarte, Maria Elisabete Martins Henriques, Nuno Miguel Pereira Martins Ferreira, Idalina
Pereira Tavares e António Rodrigues Ferreira, Vereadores.------------------------------------------ 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 maioria, com a abstenção de Nuno
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Orçamento Municipal 2015----------------------------------------------------------------------- Mapa de Pessoal------------------------------------------------------------------------------------ Minuta do Contrato da Empreitada “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades
– Parque Geriátrico e Radical”-------------------------------------------------------------------- Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ Auto de Revisão------------------------------------------------------------------------------------ Licença para Manifestação Desportiva---------------------------------------------------------- Licença de Recinto Itinerante--------------------------------------------------------------------- Isenção de Taxas------------------------------------------------------------------------------------ Associação Águias de Carrazedo – Apoio------------------------------------------------------ Feira de São Martinho – Apoio Logístico------------------------------------------------------- Festival das Sopas – Apoio Logístico--------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 17 de outubro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 3.192.963,80€ (três milhões, cento e noventa e dois mil,
novecentos e sessenta e três euros e oitenta cêntimos) e Operações não Orçamentais =
527.860,75€ (quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta euros e setenta e cinco
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de 2.661.476,97€ (dois
milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e seis euros e noventa e sete
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira interveio para questionar o ponto de situação da Inspeção Geral de Finanças
(DGF) a decorrer no município, da qual teve conhecimento na última sessão da
Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------Mais quis saber como estavam a correr os Acordos de Execução de transferência de
competências para as Juntas de Freguesia.----------------------------------------------------------O presidente da Câmara respondeu às questões colocadas, dizendo que, a inspeção levada a
cabo pela IGF tinha terminado naquele dia e que foi um trabalho exclusivamente virado
para o urbanismo, tendo sido selecionados vários processos para observação. Explicou
alguns pormenores que lhe foram transmitidos pelos inspetores (cobrança de taxas e
licenças, conflitos entre Regulamento Municipal de Urbanismo e Tabela de Taxas,
isenções e modernização administrativa), dizendo que os mesmos exigem alguma alteração
do regulamento, o que iria inevitavelmente acontecer devido à nova legislação do RJUE
que saiu há pouco tempo. Mais informou que o relatório a ser elaborado pelos inspetores
irá ser levado à Câmara Municipal e Assembleia Municipal.------------------------------------Relativamente aos Acordos de Execução, o presidente da Câmara disse que nem todas as
Juntas de Freguesia estariam a enviar as medições para verificação por parte do município,
o que irá provocar um atraso na transferência de valores, tendo sido alertadas para
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cumprimento dos acordos. Mais informou que, as alterações aos acordos sugeridas pelo
órgão executivo estavam a ser feitas.----------------------------------------------------------------Por último, o presidente da Câmara informou o órgão executivo de que fora convocado
para uma audição na Assembleia da República, no próximo dia 23 de outubro de 2014,
perante a Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e
Garantias, relacionada com a petição contra o encerramento do Tribunal de Sever do
Vouga. Mais informou que seria acompanhado pelo vice-presidente Almeida e Costa e a
jurista do município.-----------------------------------------------------------------------------------Por fim, o presidente da Câmara deu conhecimento ao órgão executivo de que recebeu um
pedido do presidente da Comarca de Aveiro a solicitar a indicação de dois representantes
dos municípios daquela Comarca para o Conselho Consultivo e que indicou a Dr.ª Ana
Mendes e Dr.ª Diana Paiva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Orçamento Municipal 2015: - Para cumprimento do previsto na alínea c), do n.º 1, do
artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi elaborada a proposta de orçamento e
as opções do plano, destinados à sua aprovação pela Assembleia Municipal, conforme o
estabelecido na alínea a), do n.º 1, do artigo 25º da Lei acima referida. O orçamento deste
Município para o próximo ano económico é de €8 700 000,00 (oito milhões, setecentos mil
euros), estando os recursos previstos devidamente evidenciados no orçamento de receita,
para aplicação e alcance dos referidos objetivos definidos no orçamento de despesa, que
deve ser conjugado com os restantes documentos apensos. No documento apresentado,
para além das justificações apresentadas quanto à previsão da receita e despesa, são
apresentados, também, os demais documentos previsionais referidos no ponto 2.3, do
POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (alterado pelo Decreto-Lei n.º
84-A/2002, de 4 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 12 de Fevereiro, Lei n.º
162/99, de 14 de Setembro e Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro), designadamente, as
Grandes Opções do Plano, com os vários projetos e ações dotadas para 2015 em €3 924
340,00 (três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, trezentos e quarenta euros), que
compreende o Plano Plurianual de Investimentos com um total definido de €3 375 250
(três milhões, trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta euros) e o Plano de
Atividades com o valor definido de €549 090,00 (quinhentos e quarenta e nove mil e
noventa euros).------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara explicou que os documentos cumprem o que a lei exige em termos
de elaboração, contabilidade e POCAL. Em termos políticos, são uma análise à situação,
um início de execução de fundos, tendo sido integradas algumas apostas que têm a ver com
uma estratégia global definida, também, para os objetivos definidos para a autarquia.
Disse ter sido feito um trabalho com a participação de muitos técnicos e colaboradores da
autarquia no âmbito de uma formação, e que foram à raiz daquilo que é a estratégia política
adotada e aposta para o presente mandato, tendo sido criada, a partir daí, uma definição das
várias linhas de ação que passam a ser, também, a definição de objetivos setoriais. Dessas
linhas de ação foram distribuídas as apostas para o próximo ano e outras para o Plano
Plurianual de Investimentos, muitas já inscritas e outras integradas, conforme a dotação
orçamental, uma vez que algumas permanecem inscritas na perspetiva de ser mostrada a
intenção de virem a ser candidatáveis a determinados programas do próximo quadro
comunitário. Foram integradas algumas das situações faladas na reunião com o órgão
executivo e daquilo que foi a audição das Juntas de Freguesia. Depois de fazer o resumo
dos documentos do orçamento, disse estar disponível para responder a qualquer questão ou
dúvida a ser colocada.----------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira, também em nome dos membros da oposição, manifestou agrado por ter
participado e por terem sido ouvidos no processo de elaboração, considerando ter sido um
passo importante. Perguntou se, para além da sua participação, os partidos políticos
representados na Assembleia Municipal foram ouvidos sobre a proposta apresentada, ao
abrigo do Estatuto da Oposição.----------------------------------------------------------------------O Diretor de Departamento informou que tinha sido enviado um ofício aos mesmos para
apresentarem sugestões, tendo sido dado um prazo para o fazerem, mas que não tinha sido
obtida qualquer resposta.-------------------------------------------------------------------------------
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Nuno Ferreira sugeriu a criação de um documento de proposta a ser apresentado à
oposição, no próximo ano, para poderem pronunciar-se sobre o mesmo.----------------------Tendo ficado o reparo para o próximo ano, o presidente da Câmara levou este ponto à
votação, tendo o órgão executivo aprovado, por maioria, o Orçamento Municipal para
2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte
e António Ferreira; Abstenções - Nuno Ferreira e Idalina Tavares.----------------------------Mapa de Pessoal: - Dando cumprimento às disposições contidas no artigo 28º e seguintes
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a “Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas”, foi elaborado o Mapa de Pessoal do Município para vigorar a partir de 1 de
janeiro de 2015. Analisado o documento, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade,
submeter o Mapa de Pessoal à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a
alínea a) do n.º 2 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro.----------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Minuta do Contrato da Empreitada “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades –
Parque Geriátrico e Radical”: - O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a minuta do
contrato para a empreitada “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque
Geriátrico e Radical”.----------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Auto de Medição: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, o Auto de
Medição n.º 6, da empreitada de “Refuncionalização de Edifício para Equipamento
Cultural – Museu Municipal”, de trabalho contratual no valor de 14.149,00€ (catorze mil,
cento e quarenta e nove 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 tomou conhecimento da sexta revisão de preços relativa à
empreitada de “Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu
Municipal”, sem qualquer valor dos trabalhos, realizados até setembro de 2014, sujeitos a
revisão.---------------------------------------------------------------------------------------------------Licença para Manifestação Desportiva: - Foi presente e analisado o requerimento
apresentado pelo Vouga Sport Clube, assim como a informação dos serviços
administrativos, relacionado com o licenciamento do “3º BTT Por Terras de Sever”. A
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a emissão de uma Licença para
Manifestação Desportiva para a realização daquele evento no próximo dia 26 de outubro
de 2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 6º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005,
de 24 de março.-----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Licença de Recinto Itinerante: - Foi presente um pedido de instalação de circo, para os
próximos dias 01 e 02 de novembro de 2014, apresentado pela firma Circo México.
Analisado o processo, incluindo a informação dos serviços administrativos, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, a emissão da respetiva Licença de Recinto Itinerante
e a dispensa da realização de vistoria ao recinto, atendendo ao facto do requerente ter
apresentado o Certificado de Inspeção dos Equipamentos de Diversão e um Termo de
Responsabilidade garantindo as boas condições do material referente ao circo, bem como a
sua correta montagem e manutenção.----------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 6º do Capítulo II do Decreto-lei n.º
268/2009, de 29 de setembro.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Isenção de Taxas: - Como é habitual, o Lions Clube de Sever do Vouga irá promover uma
colheita de sangue durante o mês de novembro de 2014, em data ainda a combinar, no résdo-chão do Centro das Artes e do Espectáculo e vieram requerer a isenção do pagamento
da respetiva taxa de utilização daquele espaço. Analisado o pedido e a informação dos
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serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do
pagamento da taxa de utilização do CAE para o fim pretendido.--------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 18º do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais, conjugado 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, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Associação Águias de Carrazedo – Apoio: - A Câmara Municipal ratificou, por
unanimidade, o apoio concedido à Associação Águias de Carrazedo, dado através do
fornecimento de cuprinol castanho para tratamento de madeiras existentes na sua sede,
cujo valor do apoio ascende a €676,50 (seiscentos e setenta e seis euros e cinquenta
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o) do artigo 33º do Anexo I da Lei
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Feira de São Martinho – Apoio Logístico: - Através de carta datada de 10 de outubro de
2014, a Associação de Artesãos de Sever do Vouga veio solicitar autorização para
utilização do espaço junto ao edifício da Câmara Municipal, no próximo dia 9 de
novembro de 2014, para a realização da Feira de São Martinho. Mais solicitaram o
empréstimo de barraquinhas de madeira e uma tenda com luz elétrica. Analisado o pedido,
o órgão executivo aprovou, por unanimidade, prestar o apoio logístico solicitado.-----------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Anexo I da Lei
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Festival das Sopas – Apoio Logístico: - Para a realização do próximo Festival de Sopas,
dia 8 de novembro de 2014, a Associação Desportiva e Cultural de Lourizela veio solicitar
o empréstimo de duas tendas, assim como o seu transporte e montagem. Analisado o
pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, prestar o apoio logístico
solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Anexo I da Lei
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

