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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

1/4

------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez de abril de dois mil e treze, na vila de Sever do Vouga, edifício dos Paços
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cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

1/4

------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de

4/4

9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de

4/4

9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de

2/4

comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de

4/4

9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________
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------------------------------------------ACTA N.º 07/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de abril de dois mil e treze.---------------------------------------- No dia dez 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, e Luís
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou
apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho , Vice-Presidente, Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de João Miguel Tavares de Almeida.----------------------- 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 unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização------------------------------------- LandsdSever – Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------ Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa------------------------------------------- Autorizações Prévias------------------------------------------------------------------------------- Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias----------------------------------------- ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro---------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição----------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia-----------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares-----------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 05 de abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.057.812,09 € (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e
doze euros e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.189.032,79 € (dois milhões,
cento e oitenta e nove mil, trinta e dois euros e setenta e nove cêntimos).--------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Acácio Barbosa perguntou se o troço em Sanfins, à beira da casa do senhor Álvaro, poderá
ser corrigido, uma vez que está em péssima condição. Questionou se a estrada para Rocas
do Vouga irá levar um reforço e mencionou que a escadaria no lugar de Vila Seca está a
ameaçar perigo.---------------------------------------------------------------------------------------Sobre o caminho em Sanfins, o vereador Raul Duarte informou que já tinha sido alertado
para o facto pelo presidente da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga e que, assim que for
possível, será feita a sua correção. Relativamente à escadaria em Vila Seca, informou que
já foi ao local com a vereadora Elisabete Henriques e que o problema irá ser resolvido.
Celestino Martins aproveitou para questionar o presidente da Câmara, novamente, sobre o
troço da estrada no lugar da Foz, que está bastante danificado.---------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha falado novamente com o presidente da Câmara
Municipal de Águeda sobre isso, e que tinha sido informado por ele que já tinham sido
dadas indicações para o arranjo ser feito.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Estudo para Suspensão Parcial do Plano de Urbanização: - Foi presente a Informação I
0160/AVP/13, da Divisão de Administração do Território, relativamente à necessidade de
suspensão parcial do Plano de Urbanização de Sever do Vouga em virtude dos pedidos de
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comunicação prévia para obras e de pedidos de emissão de autorização de utilização,
constatou-se uma grande desconformidade do tecido edificado do Arruamento Novo, com
os respetivos projetos de arquitetura aprovados, pela edilidade, no final da década de
setenta e toda a década de oitenta, particularmente. Analisada a informação, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, que se faça um estudo destinado à suspensão parcial
do Plano de Urbanização, para os efeitos estabelecidos na alínea f), do n.º 4, do artigo 148º
do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, alterado o artigo 148º e 151º pelo Decreto-Lei n.º 2/2011,
de 6 de janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------LandsdSever – Isenção de Taxa: - Através de carta datada de 5 de abril corrente, a
LandsdSever – Associação para a Promoção do Património veio solicitar a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva
para realização do 3º Passeio de Clássicos Terras do Vouga no próximo dia 19 de maio de
2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da
referida taxa.---------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Associação Turma dos Melhores – Isenção de Taxa: - De igual modo, a Associação
Turma dos Melhores veio solicitar a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva para realização da 2ª Edição Roll
Race e as licenças para o evento “3ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de
Cima”. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção das
referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Autorizações Prévias: - A Câmara tomou conhecimento da listagem de aquisições de
serviços adjudicadas, no mês de março de 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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Escola de Futebol “Sever Fintas” – Campo de Férias: - À semelhança do ano passado, foi
analisada uma proposta de parceria apresentada pela Escola de Futebol Mini Foot Clube
Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias” a realizar-se nas interrupções
letivas do verão. O apoio solicitado ao Município é a cedência dos espaços municipais
para a realização de atividades, a impressão de cartazes e panfletos de divulgação e o
pagamento do seguro para os participantes. Analisada a proposta, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo com a Escola de Futebol Mini Foot
Clube Sever Fintas para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder o apoio acima
referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------ACRPV – Utilização Gratuita de Autocarro: - Para a transporte da equipa sénior da
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ao aeroporto no dia 8 de março
e regresso no dia 10 de março, a ACRPV veio solicitar a utilização do autocarro municipal.
Feito o transporte, foi agora solicitado a isenção do pagamento da taxa relacionada com
aquela utilização. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------
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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, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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) “C
Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:---------------------------- de António Martins Cardoso, com o número fiscal 184316367, residente no lugar de
Nogueira, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de
terreno com 20m2, localizada no lugar da Portela, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 2.820,00€ (dois mil, oitocentos e
vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 36.326,20€ (trinta e seis mil,
trezentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 79,18€ (setenta e nove euros e dezoito cêntimos).--------------------b) “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”,
conforme a quinta revisão, no valor de 956,07€ (novecentos e cinquenta e seis euros e
sete cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------4) “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Requalificação da Rua do
Comércio” – Correção de Auto de Medição: - Foi analisada uma Informação Técnica dos
Serviços Técnicos de Obras Públicas relativamente à necessidade de correção de um Auto
de Medição da empreitada “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar Requalificação da Rua do Comércio”, uma vez que, aquando da elaboração do referido
documento, não foi detetada a medição errada no artigo 11.1.1, tendo sido excedida em 40
metros. Assim, foi aprovado, por unanimidade, proceder-se à alteração, nos termos do
artigo 390º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------5) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Toponímia: - A Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga apresentou uma proposta de toponímia, a qual foi aprovada, por
unanimidade, no uso da competência própria, estabelecida na alínea v), n.º 1, do artigo 64º
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------6) Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Subsídio Transportes Escolares: - Foi analisado
um ofício da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga a solicitar a atribuição de um
subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para o Jardim
Infantil e Escola Primária efetuado durante o ano letivo de 2011/2012 no valor de
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9.170,81€ (nove mil, cento e setenta euros e oitenta e um cêntimos). O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.356,50€ (três mil, trezentos e
cinquenta e seis euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 50% da despesa total
efetuada com o combustível e pessoal.--------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 6, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho , Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------7) Protocolo de Colaboração – Recolha de Roupas, Calçado e Brinquedos: - A empresa H.
Sarah Trading, Lda., pretende celebrar um protocolo com o Município para a colocação de
contentores apropriados para a recolha de roupa, calçado e brinquedos, no concelho de
Sever do Vouga. Analisado o documento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de cooperação, que tem uma duração de quatro anos, sem qualquer
encargo para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

