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------------------------------------------ACTA N.º 08/2010----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e oito de Abril de dois mil e dez.------------------------------- No dia vinte e oito de Abril do ano de dois mil e dez, na vila de Sever do Vouga,
edifício dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente,
com a presença do funcionário Luís Figueiredo Martins, Licenciado, Director de
Departamento Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.-------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Dr. Manuel da Silva Soares, Presidente; Dr.
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----------------------------------------- AGIM – Exercício Económico de 2009--------------------------------------------------------- Vougapark – Demonstrações Financeiras do Exercício de 2009----------------------------- Municípia – Reequilíbrio de Contas de 2009--------------------------------------------------- AMMV – Actas------------------------------------------------------------------------------------- AGIM – Plano de Actividades e Orçamento---------------------------------------------------- CCAM – Proposta de Aquisição------------------------------------------------------------------ “Alargamento da Estrada de Decide à Senhora da Saúde em Dornelas – 1ª Fase” –
Levantamento de Auto de Suspensão de Trabalhos-------------------------------------------- “Rectificação da Estrada do Vilarinho em Talhadas” – Recepção Definitiva-------------- Informações Técnicas – Sinalização Vertical da Senhorinha, Dornelas e Sever do
Vouga (Rua dos Bombeiros)---------------------------------------------------------------------- Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------- “Construção de Muros” – Abertura de Procedimento----------------------------------------- “Sinalização Horizontal (pinturas) – Rede Viária do Concelho – 1ª Fase” – Abertura de
Procedimento---------------------------------------------------------------------------------------- “Ruas das Povoas” – Revisão de Preços--------------------------------------------------------- Bairro do Calvário – Doação do Lote 15 à Filarmónica Severense-------------------------- CAE – Isenção de Taxas--------------------------------------------------------------------------- 4ª Modificação Orçamental----------------------------------------------------------------------- Empréstimo – Alteração de Utilização---------------------------------------------------------- Ficavouga 2010 – Programa Cultural e Regulamento----------------------------------------- Bolsas de Estudo – Lista Definitiva-------------------------------------------------------------- Vouga Sport Clube – Preparação da Pista------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) AdRA – Contrato-------------------------------------------------------------------------------2) IMT – Pedido de Isenção----------------------------------------------------------------------3) Horário de Funcionamento – Prolongamento Excepcional-------------------------------4) Aquisição por via do Direito Privado-----------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 27 de Abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.094.589,30€ (um milhão, noventa e quatro mil, quinhentos e
oitenta e nove euros e trinta cêntimos) e Operações não Orçamentais = 482.621,49€
(quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e um euros e quarenta e nove
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Comunicações:------------------------------------------------------------------------------------------Certificação Legal das Contas: - A Câmara tomou conhecimento do relatório e parecer do
auditor externo que irá ser remetido à Assembleia Municipal.-----------------------------------AdRA – Relatório e Contas/2009: - A Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas
do ano de 2009, da Águas da Região de Aveiro, S.A.----------------------------------------------
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Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------AGIM – Exercício Económico de 2009: - A Câmara tomou conhecimento do Exercício
Económico de 2009 da AGIM – Associação para a Gestão, Inovação e Modernização do
Centro Urbano de Sever do Vouga.------------------------------------------------------------------Vougapark – Demonstrações Financeiras do Exercício de 2009: - Seguidamente, foi
apreciado o ofício n.º 220ad.10, de 13 de Abril, referente ao pedido de “equilíbrio de
contas” da sociedade Vougapark – Parque Tecnológico do Vouga, E.M., devido ao
resultado operacional negativo no exercício de 2009. Assim, foi aprovado, por
unanimidade, efectuar a transferência financeira no valor de 43.317,47€ (quarenta e três
mil, trezentos e dezassete euros e quarenta e sete cêntimos), para a Vougapark – Parque
Tecnológico do Vouga, E.M., destinado ao equilíbrio dos resultados de exploração
operacional do exercício de 2009, conforme o previsto no n.º 2, do artigo 31º do diploma
acima referido.------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Municípia – Reequilíbrio de Contas de 2009: - Foi presente e analisado o ofício remetido
pela Municípia, S.A., a solicitar a transferência de 1.221,42€ (mil, duzentos e vinte e um
euros e quarenta e dois cêntimos), valor correspondente à participação do Município para
efeitos de equilíbrio de contas, nos termos do artigo 31º, da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de
Dezembro. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, proceder à transferência do
valor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------AMMV – Actas: - A Câmara tomou conhecimento da extinção da EIOA – Empresa
Intermunicipal Operadora de Águas do Médio Vouga, EIM, de acordo com as actas
enviadas pela Associação de Municípios do Médio Vouga, tendo sido aprovado, por
unanimidade, remeter as mesmas à Assembleia Municipal para conhecimento.--------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------AGIM – Plano de Actividades e Orçamento: - A Câmara tomou conhecimento do Plano
de Actividades e Orçamento da AGIM – Associação para a Gestão, Inovação e
Modernização do Centro Urbano de Sever do Vouga referente ao ano de 2009.--------------CCAM – Proposta de Aquisição: - Na sequência da comunicação enviada pela Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, manifestar o
interesse na aquisição do prédio e instalações, sito na Zona Industrial dos Padrões. Mais
foi decidido solicitar um relatório de avaliação, para ser apresentada a proposta desta
entidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------“Alargamento da Estrada de Decide à Senhora da Saúde em Dornelas – 1ª Fase” –
Levantamento de Auto de Suspensão de Trabalhos: - De acordo com a informação
elaborada pelos serviços técnicos de obras públicas, foi aprovado, por unanimidade, fazer o
levantamento da suspensão dos trabalhos na empreitada de “Alargamento da Estrada de
Decide à Senhora da Saúde em Dornelas – 1ª Fase”, uma vez que se verificou a cessação
das causas que determinaram a referida suspensão.-----------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------“Rectificação da Estrada do Vilarinho em Talhadas” – Recepção Definitiva: - Foi recebida
definitivamente a empreitada “Rectificação da Estrada do Vilarinho em Talhadas”,
devendo-se desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das
cauções e restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Informações Técnicas – Sinalização Vertical da Senhorinha, Dornelas e Sever do Vouga
(Rua dos Bombeiros): - Foi aprovada, por unanimidade, a localização da sinalização

3/7

vertical da Senhorinha, Dornelas e Sever do Vouga (Rua dos Bombeiros), assinalada nas
plantas, apresentadas ao órgão executivo, que vão ser arquivadas com os documentos desta
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Auto de Medição: - Presente e aprovado o seguinte auto de medição de trabalhos para
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------“E.M. 554 – Urbanização entre a E.N. 328 e a Senhorinha”:-------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados no valor de 12.496,01€ (doze mil,
quatrocentos e noventa e seis euros e um cêntimo), acrescido do IVA.--------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Aquisições por via do Direito Privado: - Presentes e analisados os seguintes autos de
expropriação amigáveis de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram
efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação
dos encargos que dele constam, para realização das seguintes empreitadas:-------------------a) “Alargamento da Estrada da Decide à Senhora da Saúde”:------------------------------------- de Manuel da Silva, residente na freguesia de Dornelas, cedência gratuita de uma
parcela de terreno com 150m2;-------------------------------------------------------------------- de Samuel Aguiar Quental, residente no lugar de Paredes, freguesia de São Pedro de
Castelões, da cidade de Vale de Cambra, cedência gratuita de duas parcelas de terreno
com 100m2 e 207m2, respectivamente;---------------------------------------------------------- de Alexandre Martins Pais, residente na freguesia de Dornelas, cedência gratuita de
uma parcela de terreno com 282,5m2 e venda de uma parcela de terreno com 97,5m2,
pelo valor de 487,50€ (quatrocentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos).-------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------“Construção de Muros” – Abertura de Procedimento: - Nos termos da informação
apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar a abertura de um
concurso público para a empreitada de “Construção de Muros”, de acordo com as grandes
Opções do Plano e classificação orçamental, assim como o programa de procedimentos,
projecto de execução e o caderno de encargos. Foi, também, aprovado, por unanimidade, o
júri do procedimento constituído por:----------------------------------------------------------------Efectivos:------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente: António José Martins Coutinho;--------------------------------------------------- Vogal: Fernando Marques Sá Marinheiro;----------------------------------------------------- Vogal: Maria Isabel Figueiredo da Silva.------------------------------------------------------Suplentes:------------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Manuela Bastos Pereira;------------------------------------------------------------------- Rui Fernando Fernandes Loureiro.--------------------------------------------------------------Perito para apoiar o júri:-------------------------------------------------------------------------------- Luís Figueiredo Martins.--------------------------------------------------------------------------Nos termos da alínea b), 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 – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------“Sinalização Horizontal (pinturas) – Rede Viária do Concelho – 1ª Fase” – Abertura de
Procedimento: - Nos termos da informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovar a abertura de um concurso público para a empreitada de
“Sinalização Horizontal (pinturas) – Rede Viária do Concelho – 1ª Fase”, de acordo com
as grandes Opções do Plano e classificação orçamental, assim como o programa de
procedimentos, projecto de execução e o caderno de encargos. Foi, também, aprovado, por
unanimidade, o júri do procedimento constituído por:--------------------------------------------Efectivos:------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente: António José Martins Coutinho;--------------------------------------------------- Vogal: Fernando Marques Sá Marinheiro;----------------------------------------------------- Vogal: Maria Isabel Figueiredo da Silva.-------------------------------------------------------
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Suplentes:------------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Manuela Bastos Pereira;------------------------------------------------------------------- Rui Fernando Fernandes Loureiro.--------------------------------------------------------------Perito para apoiar o júri:-------------------------------------------------------------------------------- Luís Figueiredo Martins.--------------------------------------------------------------------------Nos termos da alínea b), 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 – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------“Ruas das Povoas” – Revisão de Preços: - Foi apresentada a revisão de preços relativa à
obra em epígrafe, no montante de 5.049,68€ (cinco mil e quarenta e nove euros sessenta e
oito cêntimos), acrescido do IVA. Tendo o valor sido confirmado pelos serviços técnicos,
foi deliberado, por unanimidade, aprová-lo para pagamento, logo que as disponibilidades o
permitam.------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Bairro do Calvário – Doação do Lote 15 à Filarmónica Severense: - Foi deliberado, por
unanimidade, rectificar a deliberação tomada em reunião de Câmara de 9 de Janeiro de
1997, que passará a ter a seguinte redacção:--------------------------------------------------------A Câmara aprovou, por unanimidade, atribuir o lote 15, do Bairro do Calvário, à
Filarmónica Severense, inscrito sob o artigo urbano número 1448, da matriz da freguesia
de Sever do Vouga que vai ser desanexado do prédio descrito sob o número 852 da
referida freguesia, pelo valor de 6.590,72€ (seis mil, quinhentos e noventa euros e setenta e
dois cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------CAE – Isenção de Taxas: - Seguidamente, foi analisado o pedido apresentado pelo
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga, para isenção do pagamento da taxa de
utilização do Centro das Artes e do Espectáculo para o próximo dia 22 de Maio, data de
realização do espectáculo “Um Olhar sobre a Diferença”. Depois de analisado o pedido, e
uma vez que se trata de uma iniciativa que pretende angariar fundos para o apoio de
crianças com necessidades educativas especiais, foi aprovado, por unanimidade, autorizar a
utilização gratuita das instalações do CAE no dia acima referido.-------------------------------Esta deliberação foi tomada nos termos do artigo 20º do Regulamento do Centro das Artes
e do Espectáculo de Sever do Vouga.----------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------4ª Modificação Orçamental: - 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 54A/99, de 22 de Fevereiro, nova redacção dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5
de Abril, foi elaborada e apresentada a 4ª Modificação Orçamental, que contém a 3ª
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 42.200,00€ (quarenta e dois mil e
duzentos euros) e a 3ª Alteração ao Plano de Investimentos. A Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, esta modificação orçamental.----------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Empréstimo – Alteração de Utilização: - Seguidamente, foi apresentada e apreciada a
seguinte proposta:--------------------------------------------------------------------------------------1 – No ano de 2006, foi organizado um processo de empréstimo no valor de 790.319,00€,
aprovado e contratualizado em 2007, com o BBVA – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, e
destinado ao financiamento dos seguintes projectos:----------------------------------------------1 01.02.01.01 - Escola de Couto de Esteves e Jardim de Infância
125.000,00€
2 01.02.02.04 - Aquisição de Terrenos (Escola EB23)
150.000,00€
3 02.01.01.03 - Biblioteca Municipal
150.000,00€
4 08.03.01.01 - Reabilitação do antigo caminho-de-ferro
144.649,00€
5 08.03.01.01 - Aquisição de Terrenos - Parques empresariais
80.670,00€
6 09.01.01.24 - Estação de Camionagem
140.000,00€
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2 – Nos projectos 1, 2 e 5 ainda não foi aplicado qualquer valor;-------------------------------3 – Em relação ao projecto 1, a verba ficará consignada à construção do Centro Escolar,
como foi aprovado;-------------------------------------------------------------------------------------3 – Quanto aos demais, embora tenham sido efectuadas diligências para a negociação dos
terrenos para os projectos 2 e 5, com o senhor Manuel Carvalheira e mulher, para o
primeiro projecto, e, com a Junta de Freguesia de Sever do Vouga, para o segundo
projecto, ainda não se conseguiu a anuência do primeiro e falta a legalização do segundo,
designadamente, quanto à descrição do prédio em nome da Freguesia, na Conservatória do
Registo Predial;-----------------------------------------------------------------------------------------4 – Agora, perspectivam-se duas negociações. Uma para a aquisição de várias parcelas de
terreno para o alargamento do Centro Cívico da Vila, para sul, cujo projecto se encontra
integrado no ECO-POLIS de Sever do Vouga – Regenerar_Humanizar (Regeneração
Urbana). A segunda, destinada à aquisição de prédio urbano (pavilhão) para “Instalações
de Serviços - Armazém e Garagens” da autarquia.------------------------------------------------Assim, a Câmara Municipal deve propor à Assembleia Municipal que seja autorizada a
aplicação das verbas que antes eram destinadas aos projectos:----------------------------------2 01.02.02.04 - Aquisição de Terrenos (Escola EB23)
150.000,00€
5 08.03.01.01 - Aquisição de Terrenos - Parques empresariais
80.670,00€
Para serem utilizadas nos seguintes projectos:-----------------------------------------------------7 05.04.02.01/ 2010 – Urbanismo – Aquisição de Terrenos
30.670,00€
8 09.01.02.01/ 2010 – Comunicações e Transportes – Aquis. de Terrenos
200.000,00€
30.670,00€, para a aquisição de terrenos destinados à empreitada “Expansão e
Consolidação do Parque Urbano da Vila de Sever do Vouga”;----------------------------------200.000,00€, para aquisição do terreno e/ou pavilhão para “Instalações de Serviços Armazéns e Garagens” da autarquia.----------------------------------------------------------------Decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, apresentar à Assembleia Municipal este
pedido de alteração da utilização do referido empréstimo nos projectos assinalados.--------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Ficavouga 2010 – Programa Cultural e Regulamento: - Foi apresentado e aprovado, por
unanimidade, o programa cultural e regulamento da XX edição da Ficavouga que decorrerá
entre os dias 31 de Julho e 8 de Agosto.-------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Bolsas de Estudo – Lista Definitiva: - Na sequência da publicação da lista provisória dos
alunos beneficiários da Bolsa de Estudo, foram recebidas duas reclamações por escrito.
Depois de devidamente analisadas pelos Serviços de Acção Social e de Educação do
Município, foi apresentada a lista definitiva de Bolsas de Estudo:------------------------------- Tânia Maria Henriques Tavares;------------------------------------------------------------------ Ricardo Dias Fernandes;--------------------------------------------------------------------------- Filipe Micaela Amaral Correia;------------------------------------------------------------------- Catarina Martins Coutinho;----------------------------------------------------------------------- André Tavares Coelho;---------------------------------------------------------------------------- Mário Sérgio Rodrigues Lopes;------------------------------------------------------------------- Raquel Rosa Coutinho Esteves;------------------------------------------------------------------- Marisa Coutinho Esteves;------------------------------------------------------------------------- Carla Teresa Martins da Silva;-------------------------------------------------------------------- Susana Margarida Martins Castanheira;--------------------------------------------------------- Rafael Martins dos Santos;------------------------------------------------------------------------ André Filipe da Silva Martins;-------------------------------------------------------------------- Marina Martins de Jesus;-------------------------------------------------------------------------- Fábio André Martins Coelho;--------------------------------------------------------------------- Diana Catarina Pereira Bastos;-------------------------------------------------------------------- Luís Guilherme Bastos Silva Aguiar Coelho;--------------------------------------------------- João Paulo Bastos Silva Aguiar Coelho;-------------------------------------------------------- Maria Goreti Pereira Martins;--------------------------------------------------------------------- David Alexandre Martins Vasconcelos;---------------------------------------------------------
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- Ricardo Micael Marques Cruz.------------------------------------------------------------------Foram prestados esclarecimentos à questão colocada no início da reunião, pelo vereador
João Almeida, sobre reclamações apresentadas na sequência da publicitação da lista
provisória.-----------------------------------------------------------------------------------------------O órgão executivo aprovou a lista definitiva por unanimidade.----------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Vouga Sport Clube – Preparação da Pista: - Foi ratificado, por unanimidade, o apoio
prestado ao Vouga Sport Clube, através do empréstimo de equipamento para arranjo do
piso da pista do Alto do Roçário, danificada pelas chuvas, para realização de testes.--------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) AdRA – Contrato: - Foi ratificada, por unanimidade, a assinatura do protocolo entre o
Município e a AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A., documento que regula a
disponibilização de meios humanos e materiais afectos ao Município para a transição da
gestão da rede municipal de água.--------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------2) IMT – Pedido de Isenção: - Considerando que:------------------------------------------------i) A partir da entrada em vigor da nova Lei das Finanças Locais, aprovada através da Lei
n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, conforme estabelece o art.º 11º, os municípios passaram a ter
poderes tributários, compreendendo a concessão de isenções e benefícios fiscais, nos
termos do n.º 2, do art.º 12º do mencionado diploma; --------------------------------------------ii) Um dos exemplos previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo DecretoLei n.º 215/89, de 1 de Julho, prevê na última redacção do art.º 43º, a possibilidade de
isenção de IMT na aquisição da primeira habitação permanente desde que os jovens
reúnam um conjunto de requisitos, bem como, a necessária autorização por parte da
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------iii) Admitido porque o concelho de Sever do Vouga é considerado um município do
interior, de acordo com a Portaria n.º 1117/2009, de 30 de Setembro. -------------------------Através do pedido apresentado em 26/03/2010, por Carla Susana Amorim Teixeira e Gil
Manuel Marques Costa, a viver em regime de união de facto, com os NIF 215968433 e
212828070, e os Bilhetes de Identidade 11034017 e o Cartão de Cidadão n.º 10834810
5ZZ3, respectivamente, vêem solicitar a isenção de IMT para a compra da moradia
unifamiliar: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Moradia destinada a habitação, com cave, rés-do-chão e primeiro andar, situada no lugar
da Feira Nova, freguesia de Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever do Vouga, a que
corresponde a letra “C” de um prédio a constituir em regime de propriedade horizontal,
actualmente inscrito na matriz predial urbana respectiva sob o artigo 1471 e cuja
construção está a ser efectuada ao abrigo da licença de construção com o Alvará de obras
n.º 14/09, emitido por esta autarquia em 26/02/2009. --------------------------------------------Assim, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, submeter o pedido de autorização à
Assembleia Municipal para isenção de IMT na compra da mencionada fracção, pelo valor
de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros), caso reúnam os demais requisitos a
confirmar pelo Serviço de Finanças.-----------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------3) Horário de Funcionamento – Prolongamento Excepcional: - Foi presente e analisado o
pedido para alargamento excepcional de horário do estabelecimento “O Júnior” para o
próximo dia 8 de Maio, até às 06:00, para a realização de um baile de finalistas. O pedido
foi autorizado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada nos termos 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.----------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.-----------------------------------------------
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4) Aquisição por via do Direito Privado: - Presente e analisado o seguinte auto de
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram
efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação
dos encargos que dele constam, para realização da seguinte empreitada:----------------------a) “Construção de um Centro Escolar em Couto de Esteves”:------------------------------------ de Vasco Artur Tavares Ventura, residente no Porto, venda de uma parcela de terreno
pelo valor de 4.565,00€ (quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco euros).---------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.-------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

