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------------------------------------------ACTA N.º 05/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e sete de março de dois mil e treze.------------------------- No dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e treze, 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: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa
Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.---------------------------------------------------- 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----------------------------------------− Acapo – Pedido de Donativo------------------------------------------------------------------− Parecer Prévio – Ratificação-------------------------------------------------------------------− Agim – Sala de Formação------------------------------------------------------------------------− Rotary – Cedência de Quiosque---------------------------------------------------------------− Vouga Sport Clube – Antecipação de Pagamento de Subsídio----------------------------− Arranjos na Pista do Alto do Roçário---------------------------------------------------------− Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) ABAE – Eco-Escolas 2013-------------------------------------------------------------------2) Redução Remuneratória – Global Protector---------------------------------------------3) Junta de Freguesia de Sever do Vouga – Isenção de Taxa-----------------------------4) Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------5) Aumento do Capital Social da AdRA-----------------------------------------------------6) Aprovação da Minuta do Contrato para o “Campo de Jogos de Pessegueiro do
Vouga – Arrelvamento”----------------------------------------------------------------------7) Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa--------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 22 de março, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.130.273,57€ (um milhão, cento e trinta mil, duzentos e setenta
e três euros e cinquenta e sete cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.179.832,16€
(dois milhões, cento e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois euros e dezasseis
cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Acidente na Rua da Torre: - Os membros presentes tomaram conhecimento que,
relativamente ao acidente ocorrido na Rua da Torre aquando das obras de regeneração,
nesta entidade e no passado dia 5 de março, foi realizada uma reunião com os responsáveis
da sociedade Paviazemeis, onde manifestaram o compromisso de pagar os danos que a
viatura sofreu, pelo valor da avaliação feita pelo perito.-------------------------------------CRER 2020: - A Câmara tomou conhecimento dos contributos do Município no âmbito do
CRER 2020.------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Acapo – Pedido de Donativo: - Foi presente e analisado um pedido de subsídio por parte
da ACAPO. O órgão executivo deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer
subsídio, devido à falta de disponibilidades.--------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Parecer Prévio – Ratificação: - Nos termos da informação apresentada e para efeitos do
previsto no n.º 3 do artigo 68º da Lei das Autarquias Locais, decidiu a Câmara Municipal,
por unanimidade, ratificar o parecer prévio aprovado por despacho de 19 de março, para a
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abertura de um procedimento por ajuste direto para a “Refuncionalização de Edifício para
Equipamento Cultural” – Projeto.-----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Agim – Sala de Formação: - Para a realização de formações aprovadas pelo Programa
Operacional Potencial Humano, no âmbito do projeto 074566/2012/23 Formações
Modulares Certificadas, a Agim veio solicitar a cedência de uma sala de formação na Área
de Acolhimento Empresarial (Vougapark). Dispondo de um plafond reduzido para o
pagamento do aluguer de equipamento e salas, a Agim propõe o pagamento de 50,00€ por
cada formação de cinquenta horas. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, ceder a sala n.º 103, do piso 2 da AAE para a realização das formações
pretendidas, mediante o pagamento do valor indicado.--------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Rotary – Cedência de Quiosque: - Através de carta recebida em 22 de março de 2013, o
Rotary Clube de Sever do Vouga veio solicitar a utilização gratuita do quiosque localizado
no Parque do Jardim para poder ser criado um espaço de convivência para jovens.
Atendendo à natureza do pedido, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, ceder
aquele espaço, em regime de comodato gratuito, pelo período de um ano, renovável, para o
fim indicado no pedido do quiosque.------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea f), do n.º 2, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Vouga Sport Clube – Antecipação de Pagamento de Subsídio: - O Vouga Sport Clube veio
solicitar um adiantamento ao subsídio anual atribuído pela Câmara Municipal para poder
fazer face às despesas com inscrições e seguros relacionadas com o 32º e 33º Offroad
Sever do Vouga. O pedido foi aprovado, por unanimidade, tendo sido decidido adiantar
50% do valor atribuído no ano passado às coletividades que promovam provas desportivas,
e que apresentem pedido de adiantamento do subsídio anual.-------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Arranjos na Pista do Alto do Roçário: - Através de carta datada de 12 de março de 2013, o
Vouga Sport Clube veio solicitar o apoio do município para obras de regeneração no piso
da Pista do Alto do Roçário, uma vez que o mau estado em que se encontra condiciona a
integração das provas no calendário do Campeonato Nacional de Offroad de 2013.
Analisado o pedido, e atendendo à importância do local no que diz respeito à promoção do
turismo no concelho, foi aprovado, por unanimidade, financiar a colocação de tapete
betuminoso em três áreas distintas do circuito. O valor da intervenção será de 22.315,28€
(vinte e dois mil, trezentos e quinze euros e vinte e oito cêntimos), a transferir para a
coletividade mediante a apresentação dos documentos de despesa.-----------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.-----------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) ABAE – Eco-Escolas 2013: - À semelhança de anos anteriores, a Associação Bandeira
Azul da Europa veio propor ao Município uma parceria para o desenvolvimento do
Programa Eco-Escolas que tem como objetivo a promoção da educação ambiental, através
de ações de formação e informação. Foi aprovado, por unanimidade, apoiar os
estabelecimentos de ensino do nosso concelho que se inscrevessem, contribuindo com
20,00€ para a inscrição e 50,00€ para atribuição do galardão.-----------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.----------------------------------------------
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2) Redução Remuneratória – Global Protector: - Na sequência da celebração do contrato
com a Global Protector em 27 de dezembro de 2012, relacionado com o Serviço de
Segurança e Vigilância, os serviços municipais notificaram aquela empresa que teria de
efetuar uma redução no valor de 3.581,12€ por aplicação do artigo 27º da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro. Através de carta datada de 8 de março de 2013, a Global
Protector veio protestar a redução alegando que os valores apresentados a concurso foram
previamente reduzidos ao mínimo compatível com os encargos a suportar pela empresa e
que a redução do contrato colocaria a adjudicatória numa situação em que estaria a
trabalhar abaixo do preço de custo. Feita a apreciação da situação, foi elaborada uma
informação que foi apreciada pelo órgão executivo. Assim, foi deliberado, por
unanimidade, não proceder à redução do valor do contrato, nos termos do artigo 26º da Lei
do Orçamento de Estado de 2012.-----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------3) Junta de Freguesia de Sever do Vouga – Isenção de Taxa: - Estando a Junta de
Freguesia de Sever do Vouga a licenciar a construção de um novo edifício para servir de
sede e garagens, a mesma veio solicitar a isenção do pagamento da respetiva taxa.
Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a isenção total do
pagamento da taxa relacionada com o licenciamento da obra de construção, visto tratar-se
de uma construção destinada ao funcionamento dos órgãos da freguesia e, por conseguinte,
prestar serviços de interesse para a população. ----------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 7 do artigo 18º do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação, Cedências e Compensações.---------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------4) Autorizações Prévias: - Para que seja possível a contratação de serviços, no s termos do
n.º 10 e para efeitos do parecer prévio vinculativo referido no n.º 4, ambos do artigo 75º da
LOE/2013, aprovada pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, deliberou o órgão
executivo, por unanimidade, o seguinte:---------------------------------------------------------a) Emitir parecer prévio vinculativo:--------------------------------------------------------------a.1) Manutenção dos aparelhos de ar condicionado dos edifícios do Município de Sever
do Vouga;-------------------------------------------------------------------------------------a.2) Projeto refuncionalização de edifício para equipamento cultural;-----------------a.3) Galerias ripícolas do Município de Sever do Vouga 2;------------------------------a.4) Galerias ripícolas do Município de Sever do Vouga 3;------------------------------a.5) Programação cultural em rede;-----------------------------------------------------------a.6) Contrato de assistência multifunções;---------------------------------------------------a.7) Aluguer de máquinas e camiões;---------------------------------------------------------a.8) Manutenção da máquina envelopadora.------------------------------------------------b) Comunicar à Assembleia Municipal a realização dos procedimentos para contratação
dos serviços:--------------------------------------------------------------------------------------b.1) Manutenção dos aparelhos de ar condicionado dos edifícios do Município de Sever
do Vouga;-------------------------------------------------------------------------------------b.2) Manutenção dos elevadores dos edifícios do Município de Sever do Vouga.---c) Ratificar o parecer prévio vinculativo aprovado por despacho de 19 de março de 2013,
para alojamento do site e base de dados do projeto “Genius Locci”, adjudicado à
sociedade Isotérica, pelo valor de 48,00€ (quarenta e oito euros), por ano.-----------d) Tomar conhecimento dos contratos constantes dos anexos A e B, de aquisições de
serviços adjudicados, nos meses de janeiro e fevereiro 2013, ao abrigo do parecer
prévio genérico aprovado na reunião de 13 de fevereiro de 2013.---------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------5) Aumento do Capital Social da AdRA: - Na sequência da Assembleia Geral da AdRA,
realizada no dia 21 de março de 2013, onde foi aprovado o aumento do capital social de 15
milhões de eros para 17,5 milhões de euros, que já estava previsto no modelo de negódio
da AdRA, designadamente no estudo de viabilidade económico-financeiro de julho de
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2009, a Câmara Municipal aprovou, por maioria, o aumento da participação do Município
em 1.225,00€ (mil, duzentos e vinte e cinco euros). De igual modo, foi aprovado, por
maioria, a despesa inerente à referida participação, assim como informar a Assembleia
Municipal da concretização daquele acto, previsto no contrato de Gestão da AdRA.--Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares; Abstenção – João Almeida.----------------------6) Aprovação da Minuta do Contrato para o “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga –
Arrelvamento ” – Trabalhos a Mais: - Analisada a Minuta do Contrato para a empreitada
“Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga – Arrelvamento” – Trabalhos a Mais, o órgão
executivo aprovou a mesma por unanimidade.-----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------7) Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - Para a realização de um baile no
próximo dia 5 de abril de 2013, a Associação Turma dos Melhores veio pedir a isenção do
pagamento das taxas relacionadas com a emissão da Licença Especial de Ruído e Licença
de Recinto Improvisado. Analisado o pedido, o órgão executivo autorizou, por
unanimidade, a isenção do pagamento das referidas taxas.----------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.-------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

