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------------------------------------------ACTA N.º 15/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia catorze de agosto de dois mil e treze.--------------------------------- No dia catorze de agosto 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: António José Martins Coutinho, VicePresidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete Martins Henriques, João
Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de Manuel Soares por se encontrar de férias.----------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e dez 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----------------------------------------- Agim – Dinamização do VougaPark-------------------------------------------------------------- Revisões de Preços---------------------------------------------------------------------------------- Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------------ Freguesia de Talhadas – Rua das Bessadas – Trânsito----------------------------------------- Empreitada “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Suspensão dos Trabalhos-------- Aquisições Amigáveis de Terreno----------------------------------------------------------------- Antigo Jardim de Infância de Rocas – Propriedade--------------------------------------------- Associação Sempre Escola – Isenção do Pagamento de Licenças---------------------------- Utilização da Piscina Municipal – Redução de Valor------------------------------------------ Abertura de Conta – Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP,
E.P.E.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Conselho Económico da Fábrica da Igreja de Nossa Senhora do Loreto – Pedido de
Colaboração para Obras----------------------------------------------------------------------------- Documentos de Anulação-------------------------------------------------------------------------- Protocolo de Colaboração – IERA---------------------------------------------------------------- Associação de Pais da Freguesia de Cedrim – Reembolso de Despesas com CEI---------- Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Componente de Apoio à Família –
Refeição – Renovação de Acordos de Cooperação--------------------------------------------- Protocolos de Cooperação – Transportes Escolares--------------------------------------------- Proposta de Valores para Subsídios Económicos Destinados a Alunos do 1º CEB –
2013/2014--------------------------------------------------------------------------------------------- Programa de Expansão da Rede do Pré-escolar – Aprovação dos Valores referentes aos
Escalões e Respetivas Tabelas de Comparticipações------------------------------------------- Bairro da Bela Vista – Atualização de Rendas Sociais e Apoiadas--------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Auto de Medição--------------------------------------------------------------------------------2) Revisão de Preços---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 9 de agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.661.583,74€ (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil,
quinhentos e oitenta e três euros e setenta e quatro cêntimos) e Operações não Orçamentais
= 524.902,47€ (quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e dois euros e quarenta e sete
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponiveis – agosto 2013: - A Câmara tomou conhecimento dos fundos
disponíveis para o mês de agosto de 2013.----------------------------------------------------------Intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------------

2/5

O vereador Acácio Barbosa interveio para dizer que é da opinião que deverá ser feito um
balanço da Ficavouga, deixando de existir a favor da Feira do Mirtilo. Sugeriu o arranjo
dos terrenos da parte sul da Piolhosa para apostar na Feira do Mirtilo com um melhor e
mais abrangente cartaz. Também disse que gostaria de visitar o Vougapark e a barragem
antes do final do atual mandato.----------------------------------------------------------------------Ficou marcado o dia 28 de agosto, no final da reunião do órgão executivo, para uma visita
ao edifício do Vougapark.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Agim – Dinamização do VougaPark:
- A Câmara tomou conhecimento da
disponibilização, por parte da Agim, de uma técnica afeta ao projeto para a criação do
cluster dos pequenos frutos, que poderá apoiar nas ações de dinamização do Vougapark.--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) “Estrada de Santo Adrião – Alargamento e Pavimentação”, conforme a segunda revisão,
sem qualquer valor dos trabalhos realizados até maio de 2013, sujeitos a revisão.-------b) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga – Arrelvamento”, conforme a terceira
revisão, no valor de 1.982,51€ (mil, novecentos e oitenta e dois euros e cinquenta e um
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Autos de Medição: - Foram presentes e ratificados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------a) “Estrada de Santo Adrião – Alargamento e Pavimentação”:----------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor 165.820,00€ (cento e sessenta e
cinco mil, oitocentos e vinte euros), acrescido do IVA.--------------------------------------b) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga – Arrelvamento”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor 29.120,50€ (vinte e nove mil,
cento e vinte euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.------------------------------c) “Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da Graça a Doninhas”:-------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 13.095,00€ (treze mil, noventa e
cinco euros), acrescido do IVA.-----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Freguesia de Talhadas – Rua das Bessadas – Trânsito: - A Junta de Freguesia de Talhadas
apresentou uma proposta de alteração do trânsito na Rua das Bessadas, com vista a voltar a
ter o trânsito nos dois sentidos. No usto da competência cometida à Câmara Municipal, foi
aprovada, por unanimidade, a alteração da sinalização na Rua das Bessadas, na freguesia
de Talhadas, conforme consta da planta que vai ser arquivada junto dos documentos desta
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Empreitada “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Suspensão dos Trabalhos: - A
Câmara tomou conhecimento do conteúdo do ofício da Construtora Paulista, Lda., a
comunicar a suspensão dos trabalhos da empreitada “Arranjo Urbanístico da Entrada da
Vila”, de 22 de julho a 12 de agosto, para a realização da Ficavouga 2013.-------------------Aquisições Amigáveis de Terreno: - Foram presentes e analisados os seguintes autos 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 deles constam, para realização da seguinte empreitada:--------------------------a) “B
Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da Graça a Doninhas”:-------------- de António Bastos Crisóstomo Veiga, residente na freguesia de Talhadas, concelho de
Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 84m2, localizada
na freguesia de Talhadas;-------------------------------------------------------------------------- de Oscar Manuel Ferreira de Matos, residente na freguesia de Talhadas, concelho de
Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 151m2, localizada
na freguesia de Talhadas.--------------------------------------------------------------------------
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b) “A
Alargamento da Estrada de Silva Escura/Dornelas”:------------------------------------------- de António Coutinho Rodrigues, residente na freguesia de Silva Escura, concelho de
Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 20m2, localizada
na freguesia de Silva Escura.---------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Antigo Jardim de Infância de Rocas – Propriedade: - A Câmara tomou conhecimento do
conteúdo da carta datada de 31 de outubro de 2012, da Junta de Freguesia de Rocas do
Vouga, a comunicar que, após a consulta de documentos arquivados na sede daquela
entidade, foi constatado que o Jardim Infantil de Rocas do Vouga foi construído num
terreno pertencente à Junta de Freguesia de Rocas do Vouga. Esta situação foi confirmada
pelos serviços desta autarquia, designadamente, que as instalações amovíveis onde
funcionou o Jardim Infantil, foram instaladas em terreno que pertence à Junta de Freguesia
de Rocas do Vouga.------------------------------------------------------------------------------------Associação Sempre Escola – Isenção do Pagamento de Licenças: - Através de
requerimento datado de 24 de julho de 2013, a Associação Sempre Escola veio solicitar a
isenção do pagamento relacionado com a legalização do estabelecimento de bebidas
existente na sede daquela entidade. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a isenção do pagamento das referidas taxas, ao abrigo do n.º 2, do artigo 18º
do Regulamento de Urbanização, Edificação, Cedências e Compensações.-------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Utilização da Piscina Municipal – Redução de Valor: - Foi analisado um pedido do Centro
Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, relacionado com a redução da
taxa devida pela utilização da piscina municipal durante o mês de julho, aquando das
atividades de verão para ocupação dos tempos livres. Uma vez que o pedido enquadra-se
na alínea a), do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e Taxas e Outras Receitas Municipais, o
órgão executivo aprovou, por unanimidade, a redução em 70% do valor total das taxas de
utilização da Piscina Municipal durante o passado mês de julho.-------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Abertura de Conta – Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E.:
- Para cumprimento do ponto 2.9.10.1.2 do POCAL, a Câmara Municipal autorizou, por
unanimidade, a abertura de uma conta na Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida
Pública – IGCP, E.P.E., titulada por este Município e a ser movimentada pelo presidente
do órgão executivo e tesoureiro.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Conselho Económico da Fábrica da Igreja de Nossa Senhora do Loreto - Pedido de
Colaboração para Obras: - O Conselho Económico da Fábrica da Igreja de Nossa Senhora
do Loreto veio solicitar o apoio financeiro do Município para obras de melhoramento da
Igreja de Nossa Senhora do Loreto. Analisado o pedido, o órgão executivo deliberou não
prestar qualquer apoio financeiro nesta altura, uma vez que não existe saldo disponível no
orçamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Documentos de Anulação: - Foram aprovados, por unanimidade, os documentos de
anulação de receita, de acordo com os documentos analisados pelo órgão executivo.--------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Protocolo de Colaboração – IERA: - Seguidamente, foi aprovada, por unanimidade, a
celebração de um Protocolo de Colaboração entre a Universidade de Aveiro e a
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), da qual o município faz parte.
O documento estabelece uma parceria de desenvolvimento do modelo de funcionamento e
de implementação da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro (IERA), com o
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objetivo de definir uma estratégia comum para a promoção do empreendedorismo e da
incubação de empresas da região de Aveiro.-------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Associação de Pais da Freguesia de Cedrim – Reembolso de Despesas com CEI: - À
semelhança de anos anteriores, a Associação de Pais da Freguesia de Cedrim veio solicitar
o apoio financeiro por parte do Município para fazer face às despesas com um CEI que
desempenhou funções no Jardim Infantil e na Escola de Cedrim de novembro de 2012 a
julho de 2013. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade,
atribuir um subsídio no valor de 1.385,41€ (mil, trezentos e oitenta e cinco euros e
quarenta e um cêntimos), correspondente ao valor do subsídio de alimentação e seguro.---Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais, conjugado com o n.º 3, do artigo 7º do Programa para a Concessão de
Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao Associativismo
do Concelho, vito a Câmara Municipal ter considerado o apoio se destina a um fim com
interesse para o desenvolvimento do concelho.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Componente de Apoio à Família – Refeição
– Renovação de Acordos de Cooperação: - Foi aprovada, por unanimidade, a renovação
dos Acordos de Cooperação celebrados entre o Município e a Associação Pró-Cidadão
Deficiente Integrado e a Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, com vista à
prossecução da componente de apoio à família relacionado com o fornecimento das
refeições da rede pré-escolar, para o ano letivo de 2013/2014.----------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Protocolos de Cooperação – Transportes Escolares: - Foi aprovada, por unanimidade, a
renovação dos protocolos de cooperação celebrados com a Fundação Bernardo Barbosa de
Quadros, o Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga e a Junta de
Freguesia de Cedrim para viabilização do transportes das crianças do 1º CEB das
freguesias de Rocas do Vouga, Couto de Esteves, Sever do Vouga e Cedrim, para o ano
letivo de 2013/2014.------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Proposta de Valores para Subsídios Económicos Destinados a Alunos do 1º CEB –
2013/2014: - Foi analisada a informação emitida pela Técnica dos Serviços Sociais e dada
a explicação sobre os subsídios económicos atribuídos a alunos carenciados do 1º CEB.
Foi aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Conselho Social de Educação
para atribuição do subsídio único no valor de 40,00€ para o escalão A e 20,00€ para o
escalão B e para a Caixa Escolar a atribuição do valor de 22,00€ para o ano letivo de
2013/2014.-------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Programa de Expansão da Rede do Pré-escolar – Aprovação dos Valores referentes aos
Escalões e Respetivas Tabelas de Comparticipações: - Foi analisada a informação emitida
pela Técnica dos Serviços Sociais referente aos valores dos escalões para refeições e
prolongamento nos Jardins Infantis. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, os
escalões e respetivas tabelas de comparticipações para o ano letivo de 2013/2014. Foram,
de igual modo, aprovados por unanimidade, os valores dos encargos trimestrais dos Jardins
de Infância para a aquisição de bens e serviços destinados ao prolongamento do horário e
fornecimento de refeições para as crianças a movimentar através do Fundo de Maneio já
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constituído. O órgão executivo aprovou, ainda, o pagamento da componente refeição até
trinta dias após a apresentação da fatura mensal emitida pelas IPSS’s.-------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Bairro da Bela Vista – Atualização de Rendas Sociais e Apoiadas: - À semelhança de anos
anteriores, foi apresentada uma informação dos Serviços Sociais sobre o cálculo realizado
para atualização das rendas sociais e apoiadas, do Bairro da Bela Vista, efetuada nos
termos da legislação em vigor sobre essa matéria. Este órgão aprovou, por unanimidade,
os valores determinados para cada renda a cobrar aos respetivos arrendatários, com efeitos
a partir do mês de agosto/2013.-----------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Auto de Medição: - Foi presente e aprovado, por unanimidade, o seguinte auto de
medição de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:-----------a) “Conservação da Rede Viária – Rua da Lavoura (Cedrim), Ruela da Lomba da Gândara
(Pessegueiro), Travessa da Quinta do Barco (Paradela), Souto Chão (Rocas) e
Caminho do Barroco (Cedrim)”:----------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor 21.471,00€ (vinte e um mil,
quatrocentos e setenta e um euros), acrescido do IVA.---------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------2) Revisão de Preços: - A Câmara tomou conhecimento da revisão de preços relativa à
seguinte obra, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:---------------------- a) “Conservação da Rede Viária – Rua da Lavoura (Cedrim), Ruela da Lomba da
Gândara (Pessegueiro), Travessa da Quinta do Barco (Paradela), Souto Chão (Rocas) e
Caminho do Barroco (Cedrim)”, conforme a terceira revisão, sem qualquer valor dos
trabalhos realizados até novembro de 2012, sujeitos a revisão.------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não houve qualquer participação.------------------------------------------------------------------------ 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

