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------------------------------------------ACTA N.º 10/2012----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e três de Maio de dois mil e doze.------------------------------ No dia vinte e três de Maio de dois mil e doze, 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 redacção da respectiva acta,
e Luís Figueiredo Martins, Director 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, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins
e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e cinco minutos, tendo sido dispensada
a leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos
os membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Lei dos Compromissos----------------------------------------------------------------------------- Recepções Definitivas------------------------------------------------------------------------------ Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- Relação de Processos Licenciados por Despacho---------------------------------------------- Lions Clube de Sever do Vouga – Troféu para Campeonato de Sueca---------------------- LandsdSever – Pedidos de Isenção de Taxas--------------------------------------------------- Liga dos Amigos do Folharido e Braçal – Feira de Artesanato Local----------------------- Junta de Freguesia de Rocas do Vouga – Cedência da Escola de Rocas-------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------2) Revisões de Preços-----------------------------------------------------------------------------3) “Aquisição de Serviços para o Estudo de Viabilidade Económico-Financeiro
(EFEV) – Operação AdRA” – Abertura de Procedimento-----------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 18 de Maio, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 653.666,51€ (seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos e
sessenta e seis euros e cinquenta e um cêntimos) e Operações não Orçamentais =
428.297,48€ (quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e noventa e sete euros e quarenta e
oito cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Acácio Barbosa quis lembrar, novamente, da falta que faz um varão nas
escadas que dão acesso ao edifício dos Paços do Concelho.--------------------------------------O vereador António Coutinho disse que o varão já foi feito, faltando apenas a sua
colocação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Lei dos Compromissos: - Com o objectivo de dar cumprimento à nova Lei dos
Compromissos (Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro) e legislação complementar (LOE 2012
e Lei de Execução Orçamental), foram elaborados documentos clarificadores da situação
financeira do Município e todas as regras a tomar em consideração no ano de 2012 sobre
compromissos. Para cumprimento do previsto na alínea c), do n.º 2, do artigo 15º da Lei
n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, foram elaboradas as seguintes declarações:-------------------i) Compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2011;-------------------------ii) Pagamentos e recebimentos em atraso existentes (ou inexistentes) a 31 de Dezembro
de 2011.---------------------------------------------------------------------------------------------Em relação à informação financeira que é necessário controlar no presente ano económico,
foi analisado o documento elaborado nos serviços, contendo os dados para apuramento dos
“fundos disponíveis” (nos termos da alínea f) do artigo 3º), os compromissos assumidos, os
pagamentos e o valor de “compromissos assumidos por pagar”, em 15 de Maio de 2012.---
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De acordo com os dados apresentados e explicação feita pelo Director de Departamento,
verifica-se a necessidade de antecipar “fundos disponíveis”, atendendo ao facto de terem
sido comprometidos valores em Janeiro, que serão liquidados e pagos ao longo dos meses
subsequentes.--------------------------------------------------------------------------------------------Pela leitura do mapa apresentado verifica-se que os dados, acumulados de Janeiro até 15 de
Maio de 2012, são os seguintes:----------------------------------------------------------------------1 – Fundos disponíveis (total)………………………………………………...5.604.550,00€
1.1 – Calculados de acordo com as definições referidas na alínea f) do artigo 3º, pelo facto
do Município não possuir pagamentos em atraso…………………………….4.489.555,00€
1.2 – Aumento temporário dos fundos disponíveis...…………………………1.114.995,00€
2 – Compromissos assumidos………………………………………………...4.846.657,00€
3 – Saldo de “Fundos disponíveis” para a assunção de novos compromissos….640.685,00€
Depois dos esclarecimentos sobre a informação prestada, decidiu a Câmara Municipal, por
unanimidade, o seguinte:------------------------------------------------------------------------------a) Submeter à Assembleia Municipal, para cumprimento do previsto na alínea c), do n.º 2
do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, as declarações de compromissos
plurianuais, de pagamentos e recebimentos em atraso, reportados a 31 de Dezembro de
2011;-------------------------------------------------------------------------------------------------b) Aprovar o aumento temporário dos fundos disponíveis, em 1.114.995,00€, de acordo
com a competência dada ao órgão executivo, através do artigo 4º do mencionado
diploma;---------------------------------------------------------------------------------------------c) Proceder-se à correcção dos fundos disponíveis, caso o montante autorizado na alínea
anterior divergir dos valores efectivamente cobrados e/ou recebidos, prestando-se essa
informação de imediato ao órgão executivo.---------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Recepções Definitivas: - Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas:-------- “Rede Viária – Colocação de Tubo Armado ao P1+300 da E.M. 569 – Ermida”;-------- “Rede Viária – Tanque e Recuperação de Nascentes na Ermida (E.M. 569)”;------------- “Construção, Reparação de Muro de Suporte Existente e Estabilização de Talude ao
km 33,100” e “Construção de Muro de Suporte Existente na E.M. 554 – Angios”;------ “Movimentos de Terras nos Angios”;----------------------------------------------------------“Rede Viária – Movimento de Terras na Estrada dos Angios – Aplicação de toutvenant”;---------------------------------------------------------------------------------------------- “Arruamento do Cemitério (Caminho no Interior de Cedrim) – 1ª Fase”;------------------ “Parque da Capela Velha, em Dornelas”.----------------------------------------------Foram aprovados os dois documentos, devendo-se desencadear os demais procedimentos,
nomeadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.--------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Autos de Medição: Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras: -------------------------a) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Rua do
Casal”:------------------------------------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 6 de trabalho contratual no valor 3.098,11€ (três mil, noventa e
oito euros e onze cêntimos), acrescido do IVA.-----------------------------------------------b) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Rua da
Igreja e Rua da Torre”:----------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor 26.925,46€ (vinte e seis mil,
novecentos e vinte e cinco euros e quarenta e seis cêntimos), acrescido do IVA.--------c) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Rua do
Comércio”:------------------------------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 5 de trabalhos previstos no valor 44.099,80€ (quarenta e quatro
mil, noventa e nove euros e oitenta cêntimos), acrescido do IVA;-------------------------- Auto de Medição n.º 6 de trabalhos previstos no valor 39.386,86€ (trinta e nove mil,
trezentos e oitenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos), acrescido do IVA.--------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Revisões de Preços: - A Câmara tomou conhecimento das revisões de preços relativas às
seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Rua da
Igreja e Rua da Torre”, conforme a terceira revisão, sem qualquer valor dos trabalhos
realizados até Dezembro de 2011, sujeitos a revisão.-----------------------------------------“EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Rua do
Casal”, conforme a quinta revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até
Janeiro de 2012, sujeitos a revisão.--------------------------------------------------------------Relação de Processos Licenciados por Despacho: - A Câmara Municipal tomou
conhecimento dos despachos exarados, referente aos processos licenciados cujas licenças
foram levantadas entre 25 de Janeiro de 2012 e 22 de Fevereiro de 2012.---------------------Lions Clube de Sever do Vouga – Troféu para Campeonato de Sueca: - Foi ratificado, por
unanimidade, o apoio concedido ao Lions Clube de Sever do Vouga, para a oferta de um
troféu, no valor de 36,90€ (trinta e seis euros e noventa cêntimos) que foi entregue no
torneio anual de sueca. Mais foi deliberado, por unanimidade, estipular um valor máximo
de 100,00€ (cem euros) para apoios desta natureza (troféus e taças), ficando deste modo
autorizado o executivo em adquirir bens e oferecer às colectividades legalmente
constituídas, que promovam actividades no concelho de interesse municipal, até ao limite
fixado.----------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------LandsdSever – Pedidos de Isenção de Taxas: - Seguidamente, foram analisados dois
pedidos apresentados pela LandsdSever – Associação para a Promoção do Património
relativamente à isenção das taxas relacionadas com o licenciamento de duas manifestações
desportivas:----------------------------------------------------------------------------------------------- 2º Passeio de Clássicos Terras do Vouga, no dia 10 de Junho de 2012;-------------------- Rota ao Mirtilo em Vespa (Motociclo), do dia 1 de Julho de 2012.------------------------Analisados os pedidos, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a isenção do
pagamento da taxa relacionada com o licenciamento dos dois eventos.------------------------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, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Liga dos Amigos do Folharido e Braçal – Feira de Artesanato Local: - Através de carta
datada de 9 de Maio de 2012, a Liga dos Amigos do Folharido e Braçal veio solicitar o
empréstimo de quinze barracas para serem utilizadas na Feira de Artesanato Local,
promovida pela associação, a realizar-se nos próximos dias 16 e 17 de Junho de 2012. Foi
autorizado, por unanimidade, o empréstimo das barracas.----------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Junta de Freguesia de Rocas do Vouga – Cedência da Escola de Rocas: - A Junta de
Freguesia de Rocas do Vouga veio solicitar a cedência gratuita da antiga Escola Básica de
Rocas do Vouga para arrumação de ferramentas de trabalho e estacionamento do tractor
durante o período não laboral. Analisado o pedido, foi aprovado, por unanimidade,
aprovar a cedência daquelas instalações, através da celebração de um contrato de comodato
gratuito.--------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Autos de Medição: Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras: --------------------------
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a) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Avenida
Comendador Augusto Martins Pereira”:--------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 6 de trabalho contratual no valor 2.832,61€ (dois mil, oitocentos e
trinta e dois euros e sessenta e um cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------b) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Rua do
Jardim e Respectivo Espaço Adjacente e Jardim Municipal”:-------------------------------- Auto de Medição n.º 7 de trabalho contratual no valor 8.422,10€ (oito mil,
quatrocentos e vinte e dois euros e dez cêntimos), acrescido do IVA.---------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------2) Revisões de Preços: - A Câmara tomou conhecimento das revisões de preços relativas
às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:---------------- “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Avenida
Comendador Augusto Martins Pereira”, conforme a quinta revisão, sem qualquer valor
dos trabalhos realizados até Fevereiro de 2012, sujeitos a revisão.-------------------------“EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Rua do
Jardim e Respectivo Espaço Adjacente e Jardim Municipal”, conforme a sexta revisão,
sem qualquer valor dos trabalhos realizados até Fevereiro de 2012, sujeitos a revisão.-3) “Aquisição de Serviços para o Estudo de Viabilidade Económico-Financeiro (EFEV) –
Operação AdRA” – Abertura de Procedimento: - Havendo necessidade de ser efectuado
um estudo dos aspectos económico-financeiros relacionados com a transição da gestão e
cobrança das águas e saneamento para a AdRA – Águas da Região de Aveiro, bem como a
avalização da execução dos contratos e da instalação da operação da AdRA e revisão do
EVEF, foi aprovado, por unanimidade, o seguinte:------------------------------------------------a) Emitir parecer prévio para a celebração do contrato referente a esta prestação de
serviços;---------------------------------------------------------------------------------------------b) Submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de parecer prévio, caso aquele contrato
venha a ter encargos a satisfazer no próximo ano económico (compromissos
plurianuais).----------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo, respectivamente, do previsto no artigo 26º da Lei n.º
64-B/2011, de 30 de Dezembro, e, alínea c), do n.º 1, do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21
de Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja acta em minuta
foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido
elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

