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------------------------------------------ACTA N.º 08/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e quatro de abril de dois mil e treze.--------------------------- No dia vinte e quatro de abril 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 e cinco 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 João
Almeida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Património – Inventário e Cadastro--------------------------------------------------------------- Prestação de Contas 2012--------------------------------------------------------------------------- Aquisições por via do Direito Privado:---------------------------------------------------------1) “Alargamento da Estrada e Espaço para Contentores”------------------------------------2) “Alargamento da Estrada de Acesso à Casa Mortuária/Igreja à Junta”------------------- “Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da Graça a Doninhas” – Relatório
Final--------------------------------------------------------------------------------------------------- “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Relatório Final---------------------------------- Receção Provisória---------------------------------------------------------------------------------- “Sinalização Horizontal (Pinturas) – Rede Viária do Concelho – 1ª Fase” –
Levantamento do Auto de Suspensão de Trabalhos-------------------------------------------- EDP – Parecer---------------------------------------------------------------------------------------- Cedências Gratuitas do CAE----------------------------------------------------------------------- RSU – Reembolso----------------------------------------------------------------------------------- Transportes Escolares – Vinhetas Devolvidas no ano 2012----------------------------------- 2ª Revisão Orçamental------------------------------------------------------------------------------ Ringue de Silva Escura – Substituição de Rede------------------------------------------------- Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda – Formação – CAE-------------- Transportes Escolares - Aprovação do novo Plano de Transportes Escolares para o Ano
Letivo 2013/2014------------------------------------------------------------------------------------ Comissão Antigos Alunos Externato do Vouga------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Empreitadas – Minutas de Contratos---------------------------------------------------------2) Aquisição por via do Direito Privado “Ampliação do Parque Urbano da Vila –
Parque Geriátrico”------------------------------------------------------------------------------3) ACRPV – Pedido de Reforço e Adiantamento de Subsídio-------------------------------4) Informação – Despesas de Representação---------------------------------------------------5) Isenção de Taxas do CAE-------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 19 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.358.634,95€ (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil,
seiscentos e trinta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos) e Operações não
Orçamentais = 1.989.558,38€ (um milhão, novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e
cinquenta e oito euros e trinta e oito cêntimos).----------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Ersuc – Relatório e Contas 2012: - À semelhança de anos anteriores, foi dado
conhecimento à Câmara do Relatório e Contas de 2012 da Ersuc – Resíduos Sólidos do
Centro, S.A.---------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------------
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Acácio Barbosa perguntou se já tinham ido ver o troço em Sanfins de que tinha falado na
última reunião. A vereadora Elisabete Henriques informou que sim, e que já tinha vindo
uma carga de massa betuminosa para começar a reparar o mesmo.-------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Património – Inventário e Cadastro: - Para cumprimento do previsto na alínea e), do n.º 2,
do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, foram apreciados os documentos do inventário dos bens do Município.--Este documento foi aprovado por maioria, para ser submetido à apreciação do órgão
deliberativo.---------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte e Elisabete Henriques;
Abstenções – João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.-----------------------------Prestação de Contas 2012: - Com vista ao cumprimento de todas as disposições legais
sobre apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas do exercício
económico de 2012, para serem enviados ao Tribunal de Contas, foram elaboradas as
demonstrações financeiras – Balanço, Demonstração de Resultados e Relatório de Gestão,
bem como, toda a documentação necessária para a sua apreciação. De uma forma simples
e sucinta, esses documentos evidenciam os seguintes valores:------------------------------------ Imobilizado Líquido.................................................................................65.530.791,04€
- Existências.......................................................................................................77.405,60€
- Dívidas de Terceiros......................................................................................989.817,05€
- Disponibilidades.........................................................................................2.954.972,97€
- Acréscimos e Diferimentos.........................................................................1.175.972,79€
- Total do Ativo Líquido.............................................................................70.728.959,45€
- Património.................................................................................................21.783.209,23€
- Reservas Legais.............................................................................................919.742,40€
- Resultados Transitados.............................................................................19.636.878,10€
- Resultado Líquido do Exercício.................................................................1.966.012,78€
- Dívidas a Terceiros: ------------------------------------------------------------------------------- de médio e longo prazo (empréstimos)................................................6.197.128,84€
- de médio e longo prazo (fornecedores).....................................................58.365,26€
- de curto prazo...................................................................................1.020.210,24€
- Acréscimo de Custos.....................................................................................209.064,25€
- Proveitos Diferidos...................................................................................18.938.348,35€
- Total dos Fundos Próprios e Passivo........................................................70.728.959,45€
A Demonstração de Resultados evidencia os seguintes valores:---------------------------------- Total de Proveitos.......................................................................................9.996.891,76€
- Total de Custos...........................................................................................8.030.878,98€
- Resultado Líquido do Exercício.................................................................1.966.012,78€
Como o Resultado Líquido do Exercício é positivo, vamos apresentar como proposta à
Assembleia Municipal:--------------------------------------------------------------------------------a) Levar 5% desse resultado para Reservas Legais;----------------------------------------------b) Levar a parte restante para Resultados Transitados.------------------------------------------Tudo isto porque o valor existente na conta Património é superior a 20% do Ativo Líquido,
estando salvaguardada a disposição referida no ponto 2.7.3.4 do POCAL, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro.-------------------------------------------------------Depois das explicações dadas pelo presidente da Câmara Municipal, sobre os documentos
apresentados e proposta de aplicação do resultado do exercício, foram os mesmos
submetidos à votação.----------------------------------------------------------------------------------Os documentos elaborados foram aprovados, por maioria, com quatro votos a favor de
Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte e Elisabete Henriques e três abstenções de
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Aquisições por via do Direito Privado:--------------------------------------------------------------1) “Alargamento da Estrada e Espaço para Contentores”: - Para a realização da
empreitada “Alargamento da Estrada e Espaço para Contentores” foram encetadas várias
diligências, nos termos do n.º 1 do art.º 11º do Código de Expropriações, aprovado através
da Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, no sentido de ser adquirida uma parcela de terreno
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com a área de 12 metros quadrados, localizada no lugar de Lages, da freguesia de Rocas do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------Através do acordo amigável celebrado em 20 de março de 2013, concordaram as partes na
cedência e aquisição pela via do direito privado.---------------------------------------------------A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea f) do n.º 1 do
art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, decidiu, por unanimidade, adquirir a
mencionada parcela de terreno a José Augusto Almeida Marques, com morada na freguesia
de Rocas do Vouga, pelo valor de 60,00€ (sessenta euros).--------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------2) “Alargamento da Estrada de Acesso à Casa Mortuária/Igreja à Junta”: - Para a
realização da empreitada “Alargamento da Estrada de Acesso à Casa Mortuária/Igreja à
Junta” foram encetadas várias diligências, nos termos do n.º 1 do art.º 11º do Código de
Expropriações, aprovado através da Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, no sentido de ser
adquirida uma parcela de terreno com a área de 20 metros quadrados, localizada no lugar
do Aido da Cal, da freguesia de Cedrim.------------------------------------------------------------Através do acordo amigável celebrado em 22 de abril de 2013, concordaram as partes na
cedência e aquisição pela via do direito privado.---------------------------------------------------A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea f) do n.º 1 do
art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, decidiu, por unanimidade, adquirir a
mencionada parcela de terreno a Otília da Costa Gonçalves, com morada na freguesia de
Cedrim, pelo valor de 50,00€ (cinquenta euros).---------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------“Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da Graça a Doninhas” – Relatório
Final: - A Câmara Municipal tomou conhecimento da adjudicação feita à firma
Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., pelo valor de 144.825,15€ (cento e
quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco euros e quinze cêntimos), relativamente à
empreitada de “Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da Graça a
Doninhas”.-----------------------------------------------------------------------------------------------“Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Relatório Final: - Na sequência da apreciação
efetuada às propostas admitidas de dois concorrentes para a empreitada “Arranjo
Urbanístico da Entrada da Vila”, o júri elaborou um Relatório Final, onde é proposto
adjudicar a empreitada à firma Construtora Paulista, Lda., pelo valor de 439.711,52€
(quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e onze euros e cinquenta e dois cêntimos). A
Câmara aprovou, por unanimidade, proceder à adjudicação da empreitada à referida
empresa. Foi igualmente aprovado, por unanimidade, o conteúdo do Relatório Final e
proceder à notificação da decisão de adjudicação, nos termos e para os efeitos do artigo 77º
do Código dos Contratos Públicos.-------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Receção Provisória: - Foi recebida provisoriamente a obra de “Sinalização Horizontal
(pinturas) - Rede Viária do Concelho - 1ª Fase”, conforme auto elaborado e assinado pelos
respetivos responsáveis, nos termos do artigo 395º, do Código dos Contratos Públicos.-----Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------“Sinalização Horizontal (Pinturas) – Rede Viária do Concelho – 1ª Fase” – Levantamento
do Auto de Suspensão de Trabalhos: - De acordo com a informação elaborada pelos
serviços técnicos de obras públicas, foi aprovado, por unanimidade, fazer o levantamento
da suspensão dos trabalhos na empreitada de “S
Sinalização Horizontal (Pinturas) – Rede
Viária do Concelho – 1ª Fase”, uma vez que se verificou a cessação das causas que
determinaram a referida suspensão.------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------EDP – Parecer: - Analisada a informação n.º PNV 0181/AVP/13, emitida pela Divisão de
Administração do Território, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, emitir
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parecer favorável, não vinculativo, ao pedido apresentado pela EDP, S.A., para obras
isentas de controlo prévio para a construção de uma subestação nos termos do ponto vinte
e cinco da informação técnica, para cumprimento do previsto no n.º 2 do artigo 7º do
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação – Decreto-Lei n.º 555/1999, de 16 de
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, republicado no Diário
da República, 1ª Série, n.º 62, alterado pela Lei n.º 28/2010, de 2 de setembro, publicada
no Diário da República, 1ª Série, n.º 171.-----------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Cedências Gratuitas do CAE: - Nos termos do artigo 20º do Regulamento Municipal de
Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do Espectáculo de Sever do
Vouga, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa
relacionada com a utilização do CAE de acordo com o seguinte:-------------------------------a) Lions Clube de Sever do Vouga, dia 12 de maio de 2013, para a realização de uma
colheita de sangue;--------------------------------------------------------------------------------b) Rotary Club de Sever do Vouga, dia 7 de abril de 2013, para a realização de um
espetáculo solidário para os Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga.-----------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------RSU – Reembolso: - Tendo estado o utente Paulo Jorge Dias Henriques a pagar a tarifa de
resíduos sólidos urbanos em duplicado durante os meses de julho a dezembro de 2012,
através das faturas de água e faturas de RSU, foi aprovado, por unanimidade, proceder à
devolução de 18,66€ (dezoito euros e sessenta e seis cêntimos), correspondente ao valor
pago a mais.---------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Transportes Escolares – Vinhetas Devolvidas no ano 2012: - A Câmara tomou
conhecimento dos valores de receitas anuladas relativas às vinhetas devolvidas durante o
ano de 2012.---------------------------------------------------------------------------------------------2ª Revisão Orçamental: - No uso da competência dada através da alínea a), do ponto
8.3.1.3, e alínea b), do ponto 3.3, ambas do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54A/99, de 22 de Fevereiro, nova redação dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5
de Abril, foi elaborada e apresentada a 2ª Revisão Orçamental, correspondente à 5ª
Modificação, com um reforço do orçamento no valor de 1.733.258,06€ (um milhão,
setecentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e oito euros e seis cêntimos). A Câmara
aprovou, por unanimidade, esta revisão orçamental.----------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Ringue de Silva Escura – Substituição de Rede: - A Câmara tomou conhecimento da
vontade do Grupo Recreativo, Cultural e Social Silvaescurense em proceder à substituição
da rede de vedação do ringue desportivo localizado naquela freguesia.------------------------Centro de Emprego e Formação Profissional de Águeda – Formação – CAE: - Através de
carta datada de 26 de março de 2013, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP,
veio solicitar a disponibilidade do Centro das Artes e do Espectáculo para a realização de
formações profissionais no período compreendido entre 16 de abril e 10 de maio de 2013.
Analisado o pedido e atendendo à natureza da atividade, foi aprovado, por unanimidade,
autorizar a utilização gratuita do CAE, nas datas indicadas e para o fim pretendido.---------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 20º do Regulamento Municipal de
Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do Espectáculo de Sever do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Transportes Escolares - Aprovação do novo Plano de Transportes Escolares para o Ano
Letivo 2013/2014: - Para cumprimento do ponto 3 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 299/84,
de 5 de setembro, foi elaborado o novo plano de transportes escolares para o ano letivo
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2013/2014. A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o respetivo plano de
transportes escolares.-----------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Comissão Antigos Alunos Externato do Vouga: - A Câmara analisou a carta datada de 18
de abril de 2013, onde a Comissão dos Antigos Alunos do Externato do Vouga vêm
solicitar a cedência gratuita do autocarro municipal para o transporte do grupo
“Musicando”, no próximo dia 1 de junho de 2013. O órgão executivo aprovou, por
unanimidade, a utilização gratuita carrinha de nove lugares para a data e fim pretendida.---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 de Sever do Vouga.----------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Empreitadas – Minutas de Contratos: - Após análise das mesmas, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, as minutas dos contratos para as seguintes empreitadas:---------- “Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da Graça a Doninhas”;------------ “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”.-----------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------2) Aquisição por via do Direito Privado “Ampliação do Parque Urbano da Vila – Parque
Geriátrico”: - Este assunto foi retirado para ser analisado numa próxima reunião.-----------3) ACRPV – Pedido de Reforço e Adiantamento de Subsídio: - Através de carta datada de
19 de abril de 2013, a Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga veio
solicitar o pagamento adiantado do subsídio anual atribuído pela Câmara Municipal e o
aumento do valor do mesmo. A Câmara Municipal decidiu, por unanimidade, retirar este
assunto de análise uma vez que, em reunião de 27 de março de 2013, já tinha sido
deliberado adiantar 50% do valor atribuído no ano passado às coletividades que promovam
provas desportivas, e que apresentem pedido de adiantamento do subsídio anual e,
também, entregar o pedido aos serviços para a elaboração de uma informação em relação
ao aumento do valor do subsídio anual.-------------------------------------------------------------4) Informação – Despesas de Representação: - Foi elaborada a Informação n.º 14DAF/2013 relativamente às despesas de representação atribuídas aos dirigentes
intermédios de 2º grau (Diretor de Departamento). Após a análise ao conteúdo da mesma,
a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal para, de
acordo com o previsto no n.º 2, do artigo 24º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, ao abrigo
da alínea r), do n.º 1, do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, proceder à ratificação das despesas
processadas e pagas desde a alteração feita ao Estatuto do Pessoal Dirigente e a atribuição
de despesas de representação ao único dirigente do Município de Sever do Vouga, com
comissão de serviço em vigor, bem como nas renovações que venham a ser aprovadas.----Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------5) Isenção de Taxas do CAE: - Para a realização de um desfile de moda, no próximo dia
17 de abril de 2013, com o objeto de angariação de fundos destinados ao Centro Social
Paroquial Maria da Glória, Maria Manuela Loureiro veio solicitar a isenção do pagamento
da taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e do Espetáculo. Analisado o
pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 20º do Regulamento Municipal de
Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do Espectáculo de Sever do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------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
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elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

