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------------------------------------------ACTA N.º 18/2012----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de setembro de dois mil e doze.------------------------- No dia vinte e seis de setembro 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 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, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins
e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e quinze 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----------------------------------------- “Campo Municipal dos Padrões – Painéis Solares, Iluminação e Outras Infraestruturas
– 1ª Fase” – Decisão de Adjudicação------------------------------------------------------------ Receção Definitiva--------------------------------------------------------------------------------- Zonas de Estacionamento de Duração Limitada – Proposta---------------------------------- “Ar de Moda” – Utilização Gratuita do CAE--------------------------------------------------- Informação Social – Renda------------------------------------------------------------------------ Projeto Comenius – Apoio------------------------------------------------------------------------ Agim – Apoio para Estágio Profissional-------------------------------------------------------- ACRPV – Cedência de Equipamento------------------------------------------------------------ Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Ratificação de Minutas de Contratos--------------------------------------------------------2) Freguesia de Talhadas – Apoio---------------------------------------------------------------3) Utilizações Gratuitas do CAE----------------------------------------------------------------4) 2ª Revisão ao Orçamento – Ano Económico 2012----------------------------------------5) “Aquisição de Serviços para Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho” – Parecer
Prévio---------------------------------------------------------------------------------------------6) “Aquisição de Serviços para Segurança e Vigilância” – Parecer Prévio-------------------------------------------------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 = 1.098.645,17€ (um milhão, noventa e oito mil, seiscentos e
quarenta e cinco euros e dezassete cêntimos) e Operações não Orçamentais = 427.506,38€
(quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e seis euros e trinta e oito cêntimos).------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Direção-Geral das Artes – Acordo Tripartido – Adenda ao Contrato: - A Câmara tomou
conhecimento da adenda ao contrato que detém com a Direção-Geral das Artes relacionado
com o protocolo assinado com a d’Orfeu Associação Cultural.----------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Celestino Martins quis intervir alertando para o facto de existir um contentor de lixo no
lugar de Fontelas do Vouga que está sempre muito cheio, estando ao lado de um
restaurante e por ser o único do lugar. O vereador António Coutinho disse que já quis
resolver essa situação, estando à procura de outro sítio para colocar um contentor e um
vidrão, tendo já contatado com o presidente da Junta de Freguesia de Cedrim para esse
fim.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuou a sua intervenção dizendo já ter falado com o filho do proprietário de um
terreno com espaço para um ecoponto, tendo o vereador António Coutinho dito que iria
falar com o proprietário do tal terreno para tentar solucionar o problema.---------------------A seguir, João Almeida perguntou se já tinha sido dada resposta ao abaixo assinado
relacionado com os cães na Rua das Leiras.---------------------------------------------------------
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A vereadora Elisabete Henriques disse já ter sido enviado um parecer. Referiu ter passado
naquela rua na mesma semana e verificado a existência de um cão à solta. O presidente da
Câmara disse que o maior problema será o barulho do ladrar durante a noite, estando a
jurista do Município a estudar essa questão.--------------------------------------------------------Por último, Acácio Barbosa quis saber se as obras no edifício da Estação de Paradela estão
paradas.--------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse que, como já tinha explicado noutra reunião, a CIRA está a
tentar por todos os meios para que a obra termine e o empreiteiro vai fazendo os trabalhos
aos poucos. Como a obra está quase terminada, vão tentando levá-la até ao fim
prorrogando o prazo. Referiu que, pior nisto está o POLIS, que tem quatro eixos e só está
garantido o financiamento de um deles, que representa cerca de trinta milhões de euros,
não se sabendo se os restantes noventa milhões de euros vão para a frente. Também disse
que o Ministro das Finanças levantou o embargo a quatro candidaturas do POVT, para a
AdRA, que vai avançar com algumas obras, incluindo em Sever do Vouga que estavam
suspensas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------“Campo Municipal dos Padrões – Painéis Solares, Iluminação e Outras Infraestruturas - 1ª
Fase” – Decisão de Adjudicação: - A Câmara deliberou tomar conhecimento da decisão de
adjudicação da empreitada do “Campo Municipal dos Padrões – Painéis Solares,
Iluminação e Outras Infraestruturas - 1ª Fase” à firma ERI – Engenharia, S.A., pelo valor
de 29.397,00€ (vinte e nove mil, trezentos e noventa e sete euros), aprovada através de
despacho do presidente da Câmara.------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Receção Definitiva: - Foi recebida definitivamente a empreitada “Abastecimento de Água
a Souto Chão” devendo-se desencadear os demais procedimentos, designadamente 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.---------------------------------------------Auto de Medição: Foi presente e aprovado o seguinte auto de medição de trabalhos para
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:-------------------------------------------a) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Rua do
Comércio”:------------------------------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 14 de trabalhos previstos no valor 40.261,39€ (quarenta mil,
duzentos e sessenta e um euros e trinta e nove cêntimos), acrescido do IVA.------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Zonas de Estacionamento de Duração Limitada – Proposta: - No seguimento da realização
das empreitadas previstas no projeto de “Regeneração Urbana”, verificou-se a necessidade
de ajustar os números de lugares disponíveis nalgumas zonas. Analisada a proposta
descritiva das alterações e a respetiva planta, o órgão executivo aprovou, por maioria, a
alteração às zonas de estacionamento de duração limitada.---------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u), do n.º 1, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Acácio Barbosa
e Manuel Soares. Abstenções – João Almeida, por ser contra a criação de mais lugares
pagos e Celestino Martins por estar em desacordo com os lugares a pagar em frente à
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, atendendo ao facto de que tinha sido dito, em tempos,
que aqueles não iriam ser pagos.---------------------------------------------------------------------“Ar de Moda” – Utilização Gratuita do CAE: - Através de carta recebida em 12 de
setembro, Maria Manuela Fernandes Loureiro veio solicitar a isenção da taxa relacionada
com a utilização do Centro das Artes e do Espetáculo, no próximo dia 28 de outubro, para
a realização de um desfile “Ar de Moda”, que tem como objetivo a angariação de fundos
para a Banda Filarmónica Severense. Atendendo à natureza do pedido, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, o pedido de isenção da taxa para o fim pretendido.---
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Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 20º do Regulamento Municipal de
Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do Espetáculo de Sever do
Vouga, conjugado com a alínea b), 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.---------------------------------------------Informação Social – Renda: - O órgão executivo analisou uma informação do Serviço de
Ação Social, elaborada na sequência de um ao pedido efetuado por uma arrendatária do
Bairro da Bela Vista, que não dispõe de meios financeiros para pagamento da renda do
mês de setembro de 2012. Atendendo ao conteúdo da referida informação, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, o pagamento faseado da renda do mês de setembro,
e retroativos relativos ao mês de agosto, de acordo com o plano apresentado.----------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Projeto Comenius – Apoio: - Foi presente e analisado um pedido de apoio do
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga relativamente ao projeto de intercâmbio “No
Human No Cry – No More Destruction of the Environment”, a realizar-se entre 3 e 7 de
outubro de 2012 no nosso concelho. Foi aprovado, por unanimidade, prestar o apoio
logístico solicitado e a utilização gratuita do autocarro municipal de 32 lugares nas datas
acima indicadas.----------------------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------Agim – Apoio para Estágio Profissional: - Para poder fazer face às despesas inerentes a
um estágio profissional iniciado em 7 de setembro de 2012, a Agim veio solicitar o apoio
do Município através do pagamento do valor não financiado pelo Instituto do Emprego e
da Formação Profissional. Analisado o pedido, a Câmara Municipal deliberou, por
unanimidade, atribuir um subsídio de 1.373,39€ (mil, trezentos e setenta e três euros e
trinta e nove cêntimos), correspondente ao valor não comparticipado.-------------------------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.---------------------------------------------ACRPV – Cedência de Equipamento: - A Associação Cultural e Recreativa de
Pessegueiro do Vouga, através de e-mail datado de 4 de setembro, veio solicitar a cedência
gratuita de duas balizas pertencentes ao Município que não estão, atualmente, a ser
utilizadas. Analisado o pedido, o órgão executivo autorizou, por unanimidade, a entrega
gratuita das balizas àquela associação.--------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Ratificação de Minutas de Contratos: - Foram presentes e aprovadas, por unanimidade,
as minutas dos contratos referentes às seguintes empreitadas:------------------------------------ “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do Concelho (Oliveira de
Frades)”;--------------------------------------------------------------------------------------------- “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga – Arrelvamento”.-----------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------2) Freguesia de Talhadas – Apoio: - Foi analisado o pedido apresentado pela Associação
de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas de Talhadas a solicitar a
atribuição de um subsídio para um Contrato Emprego-Inserção que desempenhou funções
no ano letivo de 2011/2012. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição de
um subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e seguro.-------------------------
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Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------3) Utilizações Gratuitas do CAE: - Seguidamente, o órgão executivo analisou dois pedidos
de utilização gratuita do Centro das Artes e do Espetáculo. Analisados os pedidos, foi
aprovado, por unanimidade, aprovar os mesmos:--------------------------------------------------- Filarmónica Severense, dias 30 de setembro e 23 de dezembro para a realização de
dois concertos gratuitos;--------------------------------------------------------------------------- Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado, dia 16 de dezembro para a realização de
uma festa de Natal.--------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 20º do Regulamento Municipal de
Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do Espetáculo de Sever do
Vouga, conjugado com a alínea b), 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.---------------------------------------------4) 2ª Revisão ao Orçamento – Ano Económico 2012: - No uso da competência dada
através da alínea a), do ponto 8.3.1.3, e alínea b), do ponto 3.3, ambas do POCAL,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, nova redação dada através do
Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, foi elaborada e apresentada a 2ª Revisão
Orçamental, correspondente à 9ª Modificação, com um reforço do orçamento no valor de
473.000,00€ (quatrocentos e setenta e três mil euros). A Câmara aprovou, por
unanimidade, esta proposta de revisão orçamental para ser submetida à apreciação e
aprovação por parte da Assembleia Municipal.---------------------------------------- ------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------5) “Aquisição de Serviços para Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho” – Parecer
Prévio: - Nos termos da informação apresentada e para efeitos do previsto no n.º 4 do
artigo 26º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, decidiu a Câmara Municipal, por
unanimidade, conceder parecer prévio para a abertura de um procedimento por ajuste
direto para a “Aquisição de Serviços para Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho”, assim
como o programa do concurso e o caderno de encargos.------------------------------------------Foi, também, aprovado, por unanimidade, que seja submetida à apreciação da Assembleia
Municipal para autorização prévia, de acordo com a 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.---------------------------------------------6) “Aquisição de Serviços para Segurança e Vigilância” – Parecer Prévio: - Nos termos da
informação apresentada e para efeitos do previsto no n.º 4 do artigo 26º da Lei n.º 64B/2011, de 30 de dezembro, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, conceder
parecer prévio para a abertura de um procedimento por ajuste direto para a “Aquisição de
Serviços para Segurança e Vigilância”, assim como o programa do concurso e o caderno
de encargos.---------------------------------------------------------------------------------------------Foi, também, aprovado, por unanimidade, que seja submetida à apreciação da Assembleia
Municipal para autorização prévia, de acordo com a 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

