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------------------------------------------ACTA N.º 22/2012----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e oito de novembro de dois mil e doze.------------------------ No dia vinte e oito de novembro 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 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----------------------------------------- Mapa de Pessoal – 2013--------------------------------------------------------------------------- Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2013--------------------------------------------- Vougapark – Dissolução--------------------------------------------------------------------------- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- Autos de Medição – Ratificação------------------------------------------------------------------ Ponte do Gretão – Roubo de Grades------------------------------------------------------------- Restituição de Valor – RSU----------------------------------------------------------------------- Fundação Bernardo Barbosa de Quadros – Arrelvamento do Campo de Futebol de
Rocas------------------------------------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Anulação de Guias – Limpeza de Fossas----------------------------------------------------2) Estrutura de Serviços – Revisão--------------------------------------------------------------3) Agim – Correção de Valor de Subsídio-----------------------------------------------------4) Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Utilização da Piscina Municipal--------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 23 de novembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 719.623,59€ (setecentos e dezanove mil, seiscentos e vinte e três
euros e cinquenta e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 403.028,34€
(quatrocentos e três mil, vinte e oito euros e trinta e quatro cêntimos).-------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Resolução da ANMP: - A Câmara tomou conhecimento da resolução da Associação
Nacional dos Municípios Portugueses relativa à proposta de lei do Orçamento de Estado
para 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O vereador João Almeida informou que, em reunião da Assembleia Geral da Santa Casa da
Misericórdia, teve conhecimento de que existe uma matilha de cães à solta, na zona do
Calvário. Disse que aquela entidade tinha comunicado esse facto por escrito, mas ainda
aguarda uma resposta por parte do executivo. Falou, também, sobre o mato na parte de
trás da Santa Casa que está a necessitar de ser limpo. Alertou para o facto de ainda
existirem coisas por fazer na Escola do Calvário e de ser a terceira vez que fala no assunto.
Por último, quis saber quem suportou a despesa com o almoço de homenagem ao ex
responsável da Proteção Civil de Aveiro.-----------------------------------------------------------Em relação aos cães vadios, a vereadora Elisabete Henriques disse que, na altura em que a
carta foi recebida, o Município não tinha onde os colocar, tendo já sido resolvido com a
adesão ao Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Ílhavo. Relativamente
aos pequenos arranjos na Escola do Calvário, disse que alguns já estavam efetuados e que
o resto iria ser feito.------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao pagamento do referido almoço, o presidente da Câmara disse que o Município
suportou o custo da refeição, pois era uma reunião de trabalho organizada por esta
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entidade, onde foram abordados assuntos relacionados com o trabalho desenvolvido com o
anterior comandante e, também, após apresentação do futuro responsável pelo CDOS, foi
iniciado o planeamento da prevenção e combate aos fogos florestais no concelho.-------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Mapa de Pessoal – 2013: - Para cumprimento dos artigos 4º a 7º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de Fevereiro, foi elaborado o Mapa de Pessoal a vigorar a partir do dia 1 de Janeiro de
2013. Foram analisados os documentos que contêm a informação sobre a evolução dos
recursos humanos da autarquia, assim como o número de colaboradores que possuem
contratos de trabalho por tempo indeterminado ou determinado e os trabalhadores que
serão recrutados durante o ano de 2013. O órgão executivo aprovou, por unanimidade,
submeter a proposta do Mapa de Pessoal para 2013 à aprovação da Assembleia Municipal,
para efeitos de apreciação e aprovação.-------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2013: - Como é habitual, e para cumprimento
do previsto na alínea c), do n.º 2, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (nova
redacção dada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro), foi elaborada a proposta de
orçamento e as opções do plano, destinados à sua aprovação pela Assembleia Municipal,
conforme o estabelecido na alínea b), do n.º 2, do artigo 53º da Lei das Autarquias Locais,
acima referida. O orçamento deste Município para o próximo ano económico é de
9.400.000,00€ (nove milhões, quatrocentos mil euros), estando os recursos previstos
devidamente evidenciados no orçamento de receita, para aplicação e alcance dos referidos
objectivos definidos no orçamento de despesa, que deve ser conjugado com os restantes
documentos apensos. No documento apresentado para além das justificações apresentadas
quanto à previsão da receita e despesa, são apresentados, também, os demais documentos
previsionais referidos no ponto 2.3, do POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de
Fevereiro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 4 de Dezembro, Decreto-Lei n.º
315/2000, de 12 de Fevereiro, Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e Lei n.º 60-A/2005, de
30 de Dezembro), designadamente, as Grandes Opções do Plano, com os vários projectos e
acções dotadas para 2013 em 4.216.595,00€ (quatro milhões, duzentos e dezasseis mil,
quinhentos e noventa e cinco euros), que compreende o Plano Plurianual de Investimentos
com um total definido de 3.910.000,00€ (três milhões, novecentos e dez mil euros) e o
Plano de Actividades com o valor definido de 306.595,00€ (trezentos e seis mil,
quinhentos e noventa e cinco euros).-----------------------------------------------------------------Depois de apresentado o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2013, o presidente da
Câmara Municipal disse tratar-se de um documento onde se encontram refletidos dados da
situação económica atual, que obrigarão a dar continuidade à racionalização de custos em
todas as áreas de intervenção da autarquia, sem descurar apoios e investimentos, cujos
processos estão a ser concluídos e as respetivas obras serão lançadas a concurso num
futuro próximo. -----------------------------------------------------------------------------------------Depois de apresentado o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2013, o presidente da
Câmara Municipal perguntou aos vereadores presentes se desejavam algum esclarecimento
adicional.-------------------------------------------------------------------------------------------------Após todas as explicações dadas sobre os documentos apresentados, foram os mesmos
aprovados, por maioria, com os votos a favor de Manuel Soares, António Coutinho, Raul
Duarte e Elisabete Henriques e abstenções de João Almeida, Celestino Martins e Acácio
Barbosa, para serem submetidos à Assembleia Municipal para efeitos de apreciação e
aprovação.-----------------------------------------------------------------------------------------------Vougapark – Dissolução: - Foi analisada uma proposta do Presidente da Câmara relativa
às alterações introduzidas ao “Regime Jurídico do Setor Empresarial Local”, feitas pela Lei
n.º 50/2012, de 31 de agosto, designadamente quanto à manutenção da empresa municipal
Vougapark. Foi aprovado, por unanimidade, adiar a discussão deste assunto, porque estão
a ser preparados outros documentos de suporte e já se constatam junto da notária, que antes
da votação na Assembleia-Geral a dissolução deve ser apreciada na Câmara Municipal e
Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------------
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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:------------------a) “Construção da EB 1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”, conforme a sétima revisão,
no valor de 6.524,49€ (seis mil, quinhentos e vinte e quatro mil e quarenta e nove
cêntimos);-------------------------------------------------------------------------------------------b) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar Humanizar – Requalificação da Rua do Casal”,
conforme a décima segunda revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até
agosto de 2012, sujeitos a revisão.--------------------------------------------------------------c) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar Humanizar – Requalificação da Avenida
Comendador Augusto Martins Pereira”, conforme a décima revisão, sem qualquer
valor dos trabalhos realizados até julho de 2012, sujeitos a revisão.-----------------------d) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar Humanizar – Requalificação da Rua da Igreja
e Rua da Torre”, conforme a sétima revisão, sem qualquer valor dos trabalhos
realizados até abril de 2012, sujeitos a revisão.------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Autos de Medição – Ratificação: - Foram presentes e ratificados o seguinte auto de
medição de trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------a) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Avenida
Comendador Augusto Martins Pereira”:--------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 11 de trabalho contratual no valor 17.594,10€ (dezassete mil,
quinhentos e noventa e quatro euros e dez cêntimos), acrescido do IVA.-----------------b) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar Humanizar – Requalificação da Rua do Casal”
- Auto de Medição n.º 13 de trabalho contratual no valor 9.155,40€ (nove mil, cento e
cinquenta euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA.-----------------------------------c) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar Humanizar – Requalificação da Rua da Igreja e
Rua da Torre”:-------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 7 de trabalho contratual no valor 20.500,00€ (vinte mil e
quinhentos euros), acrescido do IVA.-----------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Ponte do Gretão – Roubo de Grades: - Foi apresentada uma informação por parte dos
Serviços Técnicos de Obras particulares relativamente ao roubo de dois módulos da guarda
da Ponte do Gretão, no Braçal, e a necessidade da sua reposição. Foi aprovado, por
unanimidade, proceder à reposição dos módulos, assim como a despesa inerente.-----------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Restituição de Valor – RSU: - Foi aprovado, por unanimidade, proceder à devolução do
pagamento de 150,27€, feito pela Habivouga – Construções, Lda., relativo a faturas de
Resíduos Sólidos Urbanos pagas indevidamente, uma vez que o respetivo artigo pertence a
um terreno para construção.---------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------Fundação Bernardo Barbosa de Quadros – Arrelvamento do Campo de Futebol de Rocas:
- Através de carta datada de 19 de novembro corrente, a Fundação Bernardo Barbosa de
Quadros veio solicitar o apoio do Município para o melhoramento do piso do campo de
futebol de Rocas do Vouga. Foi discutido o assunto e irão ser analisados projetos
anteriores idênticos para, num futuro próximo, fazer a inscrição no PPI do respetivo
projeto, para a abertura de um concurso com vista a ser realizada aquela beneficiação.-----Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Anulação de Guias – Limpeza de Fossas: - Foi analisada uma listagem de guias de
receita, emitidas em duplicado ou sujeitas a correção, do serviço de limpeza de fossas. Foi
aprovada, por unanimidade, a anulação dos documentos dessa listagem.-----------------------
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Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------2) Estrutura de Serviços – Revisão: - Para conformar a estrutura orgânica desta entidade às
regras contidas no artigo 25º da Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto, foi elaborada a proposta,
nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que se traduz numa revisão da
“Estrutura e Regulamento dos Serviços Municipais de Sever do Vouga”, publicada no
Diário da República da II Série, n.º 13 de 19 de janeiro de 2011. De acordo com a
documentação apresentada e explicações dadas sobre este assunto, decidiu a Câmara
Municipal, por unanimidade, propor o seguinte número máximo de unidades flexíveis e o
número máximo total de subunidades orgânicas:--------------------------------------------------a) Número máximo de unidades orgânicas flexíveis: Definir o número máximo de três
unidades orgânicas flexíveis, em que cada uma é composta por um chefe de divisão
municipal. A sua futura criação dependerá da aprovação por deliberação da câma, na qual
se definirá as respetivas competências.--------------------------------------------------------------b) Número máximo total de subunidades orgânicas: Definir o número máximo total de
oito subunidades orgânicas flexíveis, em que cada uma poderá ser dotada por um
coordenador técnico, criadas futuramente por despacho do Presidente da Câmara
Municipal que definirá as respetivas competências.-----------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------3) Agim – Correção de Valor de Subsídio: - No seguimento da deliberação tomada em
reunião de Câmara de 26 de setembro passado, a Agim veio comunicar que houve um
lapso no pedido de subsídio para um estágio profissional na área agrícola, não tendo sido
incluída a rubrica TSU e o subsídio de transporte. Assim, foi aprovado, por unanimidade,
retificar o valor do subsídio para 3.814,89€ (três mil, oitocentos e catorze euros e oitenta e
nove cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------4) Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Utilização da Piscina Municipal: - 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, e tendo em conta o facto do Agrupamento não
cobrar a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo ao Clube Desportivo de Lourizela, no
seguimento de um protocolo com o Município, o órgão executivo aprovou, por
unanimidade, a redução em 75% do valor a pagar pela utilização da Piscina Municipal por
parte dos alunos na disciplina de Educação Física durante o ano letivo de 2012/2013. Foi
igualmente aprovado, por unanimidade, elaborar um protocolo para o efeito.-----------------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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

