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------------------------------------------ACTA N.º 18/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e cinco de setembro de dois mil e treze.----------------------- No dia vinte e cinco de setembro 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; Raul
Alberto Conceição Duarte, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------------- Foram registadas as faltas justificadas de António Coutinho, Elisabete Henriques e
João 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----------------------------------------- Revisão de Preços------------------------------------------------------------------------------------ “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Prorrogação de Prazo--------------------------- Solidários – Caducidade de Alvará de Obras---------------------------------------------------- Obras de Construção da Casa Mortuária de Sever do Vouga---------------------------------- 33º OffRoad de Sever do Vouga – Apoio-------------------------------------------------------- Projeto da Segunda Revisão do “Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas
Municipais”------------------------------------------------------------------------------------------- Documentos de Anulação-------------------------------------------------------------------------- Agim – Projeto SIAC III – Comparticipação---------------------------------------------------- Agim – SIAC – Concretizar Oportunidades Sever (SIAC II) – Comparticipação---------- Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Utilização da Piscina Municipal---------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) APESE – Apoio para CEI----------------------------------------------------------------------2) Autos de Medição-------------------------------------------------------------------------------3) Revisões de Preços---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 20 de setembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 2.494.373,71€ (dois milhões, quatrocentos e noventa e quatro
mil, trezentos e setenta e três euros e setenta e um cêntimos) e Operações não Orçamentais
= 544.456,99€ (quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis euros e
noventa e nove cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Revisão de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, a revisão de preços relativa à
seguinte obra, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:---------------------a) “Campo de Futebol dos Padrões – 3ª Fase (Arrelvamento)”, conforme a primeira
revisão, no valor de 22.024,15€ (vinte e dois mil, vinte e quatro euros e quinze
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.-----“Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Prorrogação de Prazo: - Em presença do
pedido apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade com a informação técnica,
aprovou a Câmara, por maioria, a concessão da prorrogação graciosa da obra em curso por
um período de 90 dias.---------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.-----Solidários – Caducidade de Alvará de Obras: - Foi aprovado, por unanimidade, emitir uma
declaração de caducidade do Alvará de Obras n.º 3/2007, emitido em nome da Solidários –

2/3

Fundação para o Desenvolvimento Cooperativo e Comunitário, uma vez que a obra não foi
executada.------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.-----Obras de Construção da Casa Mortuária de Sever do Vouga: - Seguidamente, foi analisada
a Informação 0449/AVP/13 relacionada com a isenção de controlo prévio para obras de
construção de uma Casa Mortuária em Sever do Vouga, no largo do cemitério. Analisado
o documento, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, emitir um parecer prévio
favorável, não vinculativo, ao pedido de obras isentas de controlo prévio.--------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.-----33º OffRoad de Sever do Vouga – Apoio: - a Câmara Municipal ratificou, por
unanimidade, o apoio logístico solicitado pelo Vouga Sport Clube para a realização do 33º
OffRoad Sever do Vouga, prova que teve lugar nos dias 21 e 22 de setembro de 2013.-----Votação: A favor - Raul Duarte, Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.-----Projeto da Segunda Revisão do “Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas
Municipais”: - Com a entrada em vigor do “Regime do Licenciamento Zero”, aprovado
através do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, verificou-se a necessidade de estabelecer
um conjunto de taxas e proceder-se à conformação de outras que já constavam na tabela de
taxas. Assim, foi elaborado o projeto da segunda revisão do “Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais”, tendo sido analisado pelo órgão executivo que
aprovou o mesmo, por unanimidade, para ser submetido à apreciação pública, nos termos
do artigo 118º do Código do Procedimento Administrativo.-------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.-----Documentos de Anulação: - Foi aprovada, por unanimidade, a anulação das guias de
receita emitidas indevidamente, de acordo com os documentos analisados pelo órgão
executivo.------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.-----Agim – Projeto SIAC III – Comparticipação: - Através de carta datada de 21 de setembro
de 2013, a Agim veio solicitar o apoio financeiro do Município para pagamento de 30% do
valor total à realização do Projeto ao Sistema de Incentivos das Ações Coletivas, que
integra várias ações relacionadas com o registo da marca Capital do Mirtilo e a imagem do
cluster. Analisado o pedido e a Informação de Cabimento e Compromisso, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de 7.881,45€
(sete mil, oitocentos e oitenta e um euros e quarenta e cinco cêntimos) para pagamento da
percentagem não comparticipada pelo Mais Centro.----------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.-----Agim – SIAC – Concretizar Oportunidades Sever (SIAC II) – Comparticipação: - Foi
analisado um pedido apresentado pela Agim relativamente à atribuição de um subsídio
para pagamento de despesas que aquela entidade não imputou a qualquer projeto por falta
de elegibilidade e que foram realizadas para trabalhos em prol da dinamização e
desenvolvimento do concelho. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição
de um subsídio no valor de 27.026,32€ (vinte e sete mil, vinte e seis euros e trinta e dois
cêntimos), para pagamento das seguintes despesas:------------------------------------------------ Execução do projeto Modcom n.º 102325 que não comparticipou as despesas com
pessoal;----------------------------------------------------------------------------------------------- Apoio e acompanhamento dos projetos Modcom em várias empresas;--------------------- Elaboração e submissão de candidatura ao POPH;-------------------------------------------- Elaboração e submissão de candidatura ao Proder – Serviço de Apoio às Empresas;---- Apoio à implementação do projeto da Regeneração Urbana em conjunto com a
empresa Habitar;------------------------------------------------------------------------------------ Preparação física e financeira do projeto POPH;----------------------------------------------- Elaboração de candidaturas ao Finicia;---------------------------------------------------------- Diversas tarefas associadas às atividades correntes da Agim, nomeadamente:
organização da campanha de Natal, organização e apresentação de resultados da Feira
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do Mirtilo, elaboração, submissão e acompanhamento de projetos ao Modcom, Proder
Eixo I e Eixo III, entre outras.-------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.-----Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Utilização da Piscina Municipal: - À
semelhança do ano passado, o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga veio pedir a
redução do valor da taxa relacionada com a utilização da Piscina Municipal por parte dos
alunos na disciplina de Educação Física. Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou,
por unanimidade, o pagamento de 3.600,00€ (três mil e seiscentos euros) por parte do
Agrupamento para a utilização da Piscina Municipal por parte dos alunos na disciplina de
Educação Física durante o ano letivo de 2013/2014. Foi igualmente aprovado, por
unanimidade, elaborar um protocolo para o efeito.------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.-----Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) APESE – Apoio para CEI: - Através de carta datada de 18 de setembro corrente, a
Associação de Pais e Encarregados de Educação de Silva Escura veio solicitar a atribuição
de um subsídio para ajudar com as despesas tidas com um CEI (Contrato Emprego
Inserção) que prestou funções na Escola da Vala e Jardim Infantil de Silva Escura no ano
letivo de 2012/2013. A Câmara aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no
valor dos encargos com subsídio de refeição e seguro com o CEI.------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.-----2) Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------a) “Construção da E.B. 1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos a menos no valor 38.313,52€ (trinta e oito mil,
trezentos e treze euros e cinquenta e dois cêntimos).-----------------------------------------b) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga – Arrelvamento”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 4 de trabalho contratual no valor 28.490,40€ (vinte e oito mil,
quatrocentos e noventa euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA;-------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalho contratual no valor 71.757,00€ (setenta e um mil,
setecentos e cinquenta e sete euros), acrescido do IVA.-------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.-----3) Revisões de Preços: - A Câmara aprovou, por unanimidade, as seguintes 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 quarta revisão,
no valor de 1.233,63€ (mil, duzentos e trinta e três euros e sessenta e três cêntimos).--b) “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga (Arrelvamento)”, conforme a quinta
revisão, no valor de 3.107,08€ (três mil, cento e sete euros e oito cêntimos).-------------Votação: A favor - Raul Duarte, Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja acta em minuta
foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido
elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

