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------------------------------------------ACTA N.º 22/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de novembro de dois mil e catorze.--------------------- No dia vinte e seis de novembro 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 do Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro Luís Figueiredo
Martins para prestar apoio no esclarecimento de alguns pontos e redação da respetiva acta.---- Foram registadas as seguintes presenças: 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.--------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada do presidente da Câmara.--------------------------------------- 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----------------------------------------- Prorrogação de Prazo da Empreitada “Refuncionalização de Edifício para
Equipamento Cultural – Museu Municipal”---------------------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Autos de Revisão----------------------------------------------------------------------------------- Regulamento Utilização Campo Municipal – Audiência Pública---------------------------- Filarmónica Severense – Isenção de Taxa------------------------------------------------------- Despesa Fiscal – Isenções e Benefícios Fiscais------------------------------------------------ Autorização Prévia Genérica – Assunção de Compromissos Plurianuais------------------- Santa Casa da Misericórdia – Apoio Extraordinário (Lar de Idosos e Recuperação de
uma Casa)-------------------------------------------------------------------------------------------- Freguesia de Sever do Vouga – Apoio ao Investimento--------------------------------------- Freguesia de Sever do Vouga – Apoio para Transporte de Idosos para Piscina e
Vigilância da Floresta------------------------------------------------------------------------------ Cáritas Paroquial de Sever do Vouga – Cedência de Sala------------------------------------ Atribuição de Apartamento de Tipologia T2---------------------------------------------------- Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular – 1º CEB – Protocolos de
Cooperação 2014/2015-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 21 de novembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = € 2 854 947,05 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro
mil, novecentos e quarenta e sete euros e cinco cêntimos) e Operações não Orçamentais =
€ 543 601,37 (quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e um euros e trinta e sete
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de €1 362 182,51 (um
milhão, trezentos e sessenta e dois mil, cento e oitenta e dois euros e cinquenta e um
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Farmácias – Mapas de Serviço para 2015: - A Câmara tomou conhecimento da escala de
turnos de serviço das farmácias existentes no concelho para o ano de 2015.------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O Vice-Presidente da Câmara informou o executivo de que o presidente da Câmara
encontrava-se ausente por estar em visita de trabalho, em Bruxelas, à Comissão Europeia
no âmbito do Programa Europe Direct. Mais informou que a vereadora Elisabete
Henriques chegaria mais tarde por estar na CCDR-C numa reunião sobre o PDM.-------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Prorrogação de Prazo da Empreitada “Refuncionalização de Edifício para Equipamento
Cultural – Museu Municipal”: - Analisado o pedido da empresa e informação técnica dos
Serviços Técnicos das Obras Públicas, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
prorrogação do prazo graciosa da empreitada “Refuncionalização de Edifício para
Equipamento Cultural – Museu Municipal” por um período de 45 dias.------------------------
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Votação: A favor –Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e
Idalina Tavares.-----------------------------------------------------------------------------------------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 7 de trabalho contratual no valor de € 39 820,22 (trinta e nove
mil, oitocentos e vinte euros e vinte e dois cêntimos), acrescido do IVA.-----------------b) “Largo de Nossa Senhora dos Milagres, Cedrim”:---------------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de € 13 660,00 (treze mil,
seiscentos e sessenta euros), acrescido do IVA.-----------------------------------------------Votação: A favor – 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 sétima revisão, sem qualquer valor dos trabalhos, realizados até outubro de
2014, sujeitos a revisão.----------------------------------------------------------------------------b) “Largo de Nossa Senhora dos Milagres, Cedrim”, conforme a primeira revisão, sem
qualquer valor dos trabalhos, realizados até outubro de 2014, sujeitos a revisão.---------Votação: A favor – Almeida e Costa, Raul Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e
Idalina Tavares.-----------------------------------------------------------------------------------------Eram cerca de 15:37 horas quando a vereadora Elisabete Henriques chegou, participando
nas deliberações a seguir.------------------------------------------------------------------------------Regulamento Utilização Campo Municipal – Audiência Pública: - Terminado o prazo de
audiência pública sem qualquer sugestão de alteração, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a versão final do Regulamento de Utilização do Campo Municipal. Mais
aprovou submeter o documento à Assembleia Municipal para aprovação.---------------------Votação: A favor – Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Filarmónica Severense – Isenção de Taxa: - Foi presente o pedido apresentado pela
Filarmónica Severense, datado de 14 de novembro de 2014, para a isenção da taxa
relacionada com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 21 de
dezembro de 2014, para a realização de um concerto de Natal. Analisado o pedido e a
respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a isenção da taxa requerida.----------------------------------------------------------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 – Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Despesa Fiscal – Isenções e Benefícios Fiscais: - Foi presente a Informação n.º 29DAF/2014, relacionada com o novo regime financeiro das autarquias locais, aprovado pela
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e as alterações introduzidas ao nível das “isenções e
benefícios fiscais”. Analisado o documento, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, propor à Assembleia Municipal a fixação de um valor máximo de despesa
fiscal, nos termos do n.º 2 daquela norma, ou a isenção direta e indireta para os valores
indicados naquela informação que poderão ser objeto de revisão caso se verifique não
serem suficientes.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Autorização Prévia Genérica – Assunção de Compromissos Plurianuais: - Tendo em conta
que, para o ano de 2015, continua a ser obrigatória a assunção de compromissos
plurianuais mediante o prévio pedido de autorização por parte da Câmara Municipal à
Assembleia Municipal, de acordo com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei dos
Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), com exceção dos compromissos
decorrentes de despesas de pessoal, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, propor à
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Assembleia Municipal a concessão de autorização prévia genérica para todos os
compromissos plurianuais, que não estejam incluídos nas Grandes Opções do Plano,
ficando os actos dependentes de ratificação que deverá ser feita na primeira sessão seguinte
à tomada de decisão para a assunção desses compromissos.-------------------------------------Votação: A favor – Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Santa Casa da Misericórdia – Apoio Extraordinário (Lar de Idosos e Recuperação de uma
Casa): - Através de carta datada de 3 de novembro de 2014, a Santa Casa da Misericórdia
veio solicitar apoio financeiro por parte do Município para fazer face às despesas com o
arranjo de uma casa no Calvário, destinada a arquivo e arrumo de material, e a ampliação
do refeitório e sala de estar e construção de um ginásio no Lar de Idosos, num investimento
de € 25 000,00 (vinte e cinco mil) e € 145 712,54 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos
e doze euros e cinquenta e quatro cêntimos), respetivamente. A Câmara Municipal
deliberou, por unanimidade, submeter um pedido de autorização à Assembleia Municipal
para a assunção de encargos plurianuais, conforme obriga a norma contida na alínea c) do
n.º 1 do artigo 6º da LCPA, conjugado com o artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21
de junho, para poder deliberar sobre a atribuição de um subsídio no valor de € 50 000,00
(cinquenta mil euros) para o fim pretendido, nos termos 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, a pagar em dois anos económicos.----------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Freguesia de Sever do Vouga – Apoio ao Investimento: - Foi presente e analisado um
pedido de apoio financeiro feito pela Junta de Freguesia de Sever do Vouga, relacionado
com a pintura das salas do Jardim de Infância e Escola da Senhorinha, incluindo arranjos
exteriores, e a construção de duas garagens na Rua do Forno para armazenamento de
materiais e recolha dos equipamento daquela Junta de Freguesia, cujos investimentos
correspondem a € 13 692, 19 (treze mil, seiscentos e noventa e dois euros e dezanove
cêntimos) e € 2 363,20 (dois mil, trezentos e sessenta e três euros e vinte cêntimos),
respetivamente. A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, nos termos do n.º 4 do
artigo 10º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias, atribuir um
subsídio no valor de €5 000,00 (cinco mil euros), para apoiar nas despesas acima
indicadas, através da celebração de um contrato-programa.--------------------------------------Votação: A favor – Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Freguesia de Sever do Vouga – Apoio para Transporte de Idosos para Piscina e Vigilância
da Floresta: - A Junta de Freguesia de Sever do Vouga veio apresentar um pedido de apoio
financeiro por parte do Município para custear as despesas com o transporte bi-semanal
dos idosos à piscina municipal, cujo encargo ascendeu a € 1 680 (mil, seiscentos e oitenta
euros) e com a vigilância da floresta que é realizada nos meses de junho a setembro, com
um encargo de € 4 800 (quatro mil e oitocentos euros). A Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, nos termos do n.º 4 do artigo 10º do Regulamento Municipal de Atribuição
de Apoios às Freguesias, atribuir um subsídio no valor de €4 000,00 (quatro mil euros),
para apoiar nas despesas acima indicadas, através da celebração de um contrato-programa.Votação: A favor – Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Cáritas Paroquial de Sever do Vouga – Cedência de Sala: - Foi presente e analisada uma
carta da Cáritas Paroquial de Sever do Vouga a solicitar a cedência de um espaço para
utilização por parte da secção concelhia. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
cedência de um espaço no Centro Coordenador de Transportes através da celebração de um
contrato de comodato gratuito, a celebrar com a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia
de Sever do Vouga, enquanto for utilizada de forma frequente para o fim indicado no
pedido.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.-------------------------------------------------------------------
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Atribuição de Apartamento de Tipologia T2: - Foi presente uma informação da Técnica
Superior do Serviço de Ação Social relacionada com a atribuição de um apartamento
tipologia T2 a uma família de carência económica. A habitação a atribuir é do Bloco B,
entrada 5, 1º, Dt.º, ao abrigo da Lei da Reserva (Decreto Lei n.º 797/76, de 6 de
Novembro). A Câmara aprovou, por unanimidade, a atribuição do apartamento devoluto a
Luísa Maria Tavares Coutinho, em regime de arrendamento de renda apoiada, calculada
em € 60,76 (sessenta euros e setenta e seis cêntimos), a pagar mensalmente até ser revista
no próximo ano.-----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte, Nuno Ferreira,
António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------------------------------Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular – 1º CEB – Protocolos de
Cooperação 2014/2015: - Foi ratificada, por unanimidade, a assinatura dos Protocolos de
Cooperação entre o Município de Sever do Vouga, o Agrupamento de Escolas de Sever do
Vouga, o Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, o Centro
Social Maria da Glória Almeida Pinho e a Fundação Bernardo Barbosa, de forma a
assegurar as Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2014/2015.--------Votação: A favor – 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

