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------------------------------------------ACTA N.º 19/2012----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de outubro de dois mil e doze.------------------------------------ No dia dez de outubro 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, João Miguel
Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues Barbosa,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada da vereadora Maria Elisabete Martins Henriques, por
estar em representação do Município na Comissão Europeia em Bruxelas.------------------------ 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----------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição – Correção---------------------------------------------------------------------- Revisão de Preços---------------------------------------------------------------------------------- Alteração à Minuta do Contrato para “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao
Limite do Concelho (Oliveira de Frades)”------------------------------------------------------ “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar_Humanizar: Requalificação da Rua do
Jardim e Respectivo Espaço Adjacente e Jardim Municipal” – Prorrogação de Prazo---- “Estrada de Santo Adrião – Alargamento e Pavimentação” – Abertura de
Procedimento---------------------------------------------------------------------------------------- Alteração à Postura de Trânsito – Rua do Silveirinho----------------------------------------- Registo de Empresa – Pedidos de Redução de Taxa------------------------------------------- Campeonato Nacional de Navegação 4x4 – Sever do Vouga-------------------------------- Projeto de Revisão do “Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais”
- Emissão de Horário de Funcionamento---------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Lions Clube de Sever do Vouga – CAE--------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 04 de outubro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 723.844,51€ (setecentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta
e quatro euros e cinquenta e um cêntimos) e Operações não Orçamentais = 458.676,32€
(quatrocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e seis euros e trinta e dois
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a comunicação da vereadora Elisabete Henriques relativamente à sua presença
na Comissão Europeia em Bruxelas.-----------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------João Almeida perguntou se existe uma tabela de preços para a ocupação do VougaPark.---O presidente da Câmara disse que foi elaborado um regulamento onde consta essa
informação e presumia estar disponível na página da sociedade.----------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------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
Comércio”:------------------------------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 13 de trabalhos previstos no valor 11.735,75€ (onze mil,
setecentos e trinta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.----------
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b) “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 1 de trabalho contratual no valor 16.635,80€ (dezasseis mil,
seiscentos e trinta e cinco euros e oitenta cêntimos), acrescido do IVA.-------------------c) “EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar – Requalificação da Rua do
Casal”:------------------------------------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 10 de trabalho contratual no valor 22.705.46€ (vinte e dois mil,
setecentos e cinco euros e quarenta e seis cêntimos), acrescido do IVA.------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------Auto de Medição – Correção: - Foi aprovada, por unanimidade, a correção da data do
Auto de Medição n.º 14, de trabalhos previstos, relacionado com a empreitada “EcoPolis –
Sever do Vouga: Regenerar – Humanizar: Requalificação da Rua do Comércio” para 27
de agosto de 2012.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------Revisão de Preços: - Foi apresentada a revisão de preços relativa à seguinte obra, tendo o
órgão executivo tomado conhecimento do mesmo:------------------------------------------------“EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar Humanizar – Requalificação da Rua do
Casal”, conforme a nona revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até maio
de 2012, sujeitos a revisão.-----------------------------------------------------------------------Alteração à Minuta do Contrato para “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite
do Concelho (Oliveira de Frades)”: - Foi ratificada, por unanimidade, a alteração à terceira
cláusula da minuta do contrato para a “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite
do Concelho (Oliveira de Frades)”.------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------“EcoPolis – Sever do Vouga: Regenerar_Humanizar: Requalificação da Rua do Jardim e
Respectivo Espaço Adjacente e Jardim Municipal” – 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 30 dias.---------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------“Estrada de Santo Adrião – Alargamento e Pavimentação” – Abertura de Procedimento: Nos termos da informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade,
aprovar a abertura de um concurso público para a empreitada “Estrada de Santo Adrião –
Alargamento e Pavimentação”, de acordo com as grandes Opções do Plano, assim como o
programa de procedimentos, projecto de execução e o caderno de encargos. Foi, também,
aprovado, por unanimidade, o seguinte:-------------------------------------------------------------a) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------Efetivos:---------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente: Raul Alberto Conceição Duarte;---------------------------------------------- Vogal: Fernando Marques Sá Marinheiro;------------------------------------------------ Vogal: Maria Isabel Figueiredo da Silva.-------------------------------------------------Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- Rui Fernando Fernandes Loureiro.---------------------------------------------------------b) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – fosse fixado em
205.000,00€ (duzentos e cinco mil euros);-----------------------------------------------------c) Que o prazo de execução do contrato seja de 360 dias;--------------------------------------d) Que seja exigida caução nos termos do n.º 1, do artigo 89º do CCP;-----------------------Que nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, foi autorizada a despesa relacionada com a execução desta empreitada.---------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------------------
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Alteração à Postura de Trânsito – Rua do Silveirinho: - No sentido de otimizar as
condições de mobilidade na área urbana da vila, bem como aumentar o número de lugares
de estacionamento disponíveis, foi apresentada uma proposta de alteração do trânsito da
Rua do Silveirinho, passando a sentido único ascendente, através da colocação de um sinal
vertical de sentido único no fundo da rua e um sinal vertical de sentido proibido no cimo
da rua, complementada com os demais sinais que constam da planta arquivada no processo
dos documentos desta deliberação e tornada pública, mediante afixação nos lugares de
estilo. Com esta alteração, são criados dezasseis lugares de estacionamento do lado direito
da rua no sentido ascendente desde o entroncamento da Rua dos Bombeiros até ao edifício
da Segurança Social e mais cinco lugares do lado esquerdo da rua desde o edifício da
Segurança Social até ao entroncamento com a Av. Comendador Augusto Martins Pereira.
Foi aprovada, por unanimidade, esta alteração ao sentido de trânsito na Rua do Silveirinho.
Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------Registo de Empresa – Pedidos de Redução de Taxa: - Foram analisados três
requerimentos, a solicitar a isenção ou redução da taxa municipal referente ao
licenciamento da actividade produtiva local. Atendendo a que os pedidos se encontram
devidamente formulados e justificados e uma vez que se enquadra na alínea b), do n.º 2 do
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, foi aprovado, por
unanimidade, autorizar a redução de 75% relativamente à taxa prevista no artigo 25º pelo
registo da empresa aos seguintes requerentes:------------------------------------------------------- Alberto Marques Fernandes;---------------------------------------------------------------------- Ana Paula Ferreira Marques;---------------------------------------------------------------------- Gladys Pereira Araújo.----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------Campeonato Nacional de Navegação 4x4 – Sever do Vouga: - Para a realização do
“Campeonato Nacional de Navegação 4x4”, no próximo dia 20 de outubro, foi solicitada a
emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva por Vítor Miguel Campos. Estando
o pedido formulado com toda a documentação exigida pelo Decreto Regulamentar n.º 2A/2005, de 24 de março, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, autorizar a
emissão da respetiva licença.--------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------Projeto de Revisão do “Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais”: Seguidamente, foi analisada a nota explicativa relacionada com o Projeto de Revisão do
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, que apresenta a necessidade
de melhorar o documento através da alteração da descrição, eliminação e aditamento de
novas taxas. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o referido projeto de revisão ao
Regulamento, para ser submetido à apreciação pública, nos termos do artigo 118º do
Código do Procedimento Administrativo.-----------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------Emissão de Horário de Funcionamento: - Através de requerimento datado de 4 de outubro
corrente, a firma Abel & Matos Ferreira, Unipessoal, Lda. veio solicitar a emissão de um
horário de funcionamento para o estabelecimento denominado “Girandola”, localizado no
lugar de Vale do Peso, na freguesia de Talhadas. Analisado o pedido e verificado o Alvará
de Licença de Utilização, foi aprovada, por unanimidade, a emissão de um horário de
funcionamento de acordo com o seguinte, na condição de não haver qualquer reclamação
por parte dos moradores do local:--------------------------------------------------------------------- segunda a quinta-feira, das 07:00 às 21:00;----------------------------------------------------- sextas e sábados, das 07:00 às 04:00;------------------------------------------------------------ domingo, das 07:00 à 01:00.---------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 5º do Regulamento dos Horários de
Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de
Serviços do Concelho de Sever do Vouga.-----------------------------------------------------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Lions Clube de Sever do Vouga – CAE: - Através de carta datada de 25 de setembro, o
Lions Clube de Sever do Vouga veio solicitar a isenção da taxa relacionada com a
utilização do Centro das Artes e do Espetáculo, no próximo dia 11 de novembro, para uma
colheita de sangue. Uma vez que se trata de uma atividade social, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, o pedido de isenção da taxa para o fim pretendido.---------------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, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Período destinado ao Público-----------------------------------Não houve qualquer intervenção.------------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

