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------------------------------------------ACTA N.º 15/2010----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia onze de Agosto de dois mil e dez.------------------------------------- No dia onze de Agosto 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;
Raul Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete Martins Henriques, João Miguel Tavares
de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues Barbosa,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta do vereador António José Martins Coutinho por se encontrar de
férias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e dez 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----------------------------------------- WRC – ADR, S.A.--------------------------------------------------------------------------------- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- XII Grande Prémio de Atletismo Carrazedo 2010 - Isenção de Licença-------------------- Estabelecimento – Horário------------------------------------------------------------------------ Freguesia de Talhadas – Trânsito----------------------------------------------------------------- Transportes Escolares – Subsídio----------------------------------------------------------------- Venda de Parcela de Terreno – Pessegueiro do Vouga---------------------------------------- Venda de Parcela de Terreno – Rocas do Vouga----------------------------------------------- 10ª Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------- Assistente Operacional – Louvor----------------------------------------------------------------- Associação de Jovens da Freguesia de Talhadas - X Torneio 24 Horas de Futebol
AJFT – Apoio--------------------------------------------------------------------------------------- Bairro da Bela Vista – Actualização de Rendas Sociais e Apoiadas------------------------ Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Empréstimo da VOUGAPARK – Declaração – Alteração de Deliberação------------2) Estabelecimentos de Alojamento – Placas de Localização-------------------------------3) Taxa Municipal de Direitos de Passagem 2011 (TMDP)---------------------------------4) Derrama 2011-----------------------------------------------------------------------------------5) Taxas do IMI 2011-----------------------------------------------------------------------------6) Aquisição por via do Direito Privado – Alteração de Deliberação----------------------7) Delegação de Competências – Licenças-----------------------------------------------------8) Ficavouga 2010 – Donativos------------------------------------------------------------------9) Vouga Sport Clube – Campeonato Português de Drift – Pedido de Apoio----------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 6 de Agosto de 2010 o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes
valores: Operações Orçamentais = 985.587,28€ (novecentos e oitenta e cinco mil,
quinhentos e oitenta e sete euros e vinte e oito cêntimos) e Operações não Orçamentais =
482.656,69€ (quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis euros e
sessenta e nove cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------Comunicações:------------------------------------------------------------------------------------------Vereador – Férias: - A Câmara tomou conhecimento da comunicação do vereador António
Coutinho a informar que estará de férias de 3 a 17 de Agosto.-----------------------------------CIRA/Parque da Ciência e Inovação – Adesão: - A Câmara tomou conhecimento da
integração da CIRA na sociedade anónima “Parque da Ciência e Inovação”, tendo sido
decidido dar conhecimento à Assembleia Municipal.---------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------
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WRC – ADR, S.A.: - A Câmara tomou conhecimento da informação económico e
financeira desta sociedade, através dos documentos disponibilizados. -------------------------Revisões de Preços: - Foram apresentadas as revisões de preços relativas às seguintes
obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------------------“Estrada de São Mateus - Paçô - Alargamento e Pavimentação”, no valor de 416,07€
(quatrocentos e dezasseis euros e sete cêntimos).---------------------------------------------- “Requalificação do Centro de Pessegueiro do Vouga”, no valor de 1.641,98€ (mil,
seiscentos e quarenta e um euros e noventa e oito cêntimos).-------------------------------- “Rede Viária - Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”, no valor de
4.313,56€ (quatro mil, trezentos e treze euros e cinquenta e seis cêntimos).--------------- “Acesso à E.B. 1 de Rocas do Vouga - Centro Escolar”, não foi objecto de revisão de
preços porque, após a aplicação da fórmula e índices definitivos, o resultado foi nulo.-Foi deliberado, por unanimidade, aprová-los para pagamento logo que as disponibilidades
financeiras o permitam.--------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - 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) “Estrada de São Mateus - Paçô - Alargamento e Pavimentação”:----------------------------- Auto de Medição n.º 4 de trabalhos executados no valor de 1.936,20€ (mil, novecentos
e trinta e seis euros e vinte cêntimos), acrescido do IVA.------------------------------------b) “Acesso à E.B. 1 de Rocas do Vouga - Centro Escolar”:--------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados no valor de 3.939,10€ (três mil,
novecentos e trinta e nove euros e dez cêntimos), acrescido do IVA.----------------------c) “Rede Viária - Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:------------------------ Auto de Medição n.º 14 de trabalhos executados no valor de 72.370,64€ (setenta e dois
mil, trezentos e setenta euros e sessenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA.----------d) “Alargamento da Estrada de Decide à Senhora da Saúde, em Dornelas - 1ª Fase”:--------- Auto de Medição n.º 4 de trabalhos executados no valor de 9.475,00€ (nove mil,
quatrocentos e setenta e cinco euros), acrescido do IVA.------------------------------------e) “Alargamento da Estrada de Decide à Senhora da Saúde, em Dornelas - 1ª Fase”:--------- Auto de Medição n.º 4 de trabalhos executados no valor de 19.728,00€ (dezanove mil,
setecentos e vinte e oito euros), acrescido do IVA.-------------------------------------------f) “Construção da E.B. 1 de Rocas do Vouga - Centro Escolar”:--------------------------------- Auto de Medição n.º 9 de trabalhos executados no valor de 3.054,70€ (três mil,
cinquenta e quatro euros e setenta cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------g) “Requalificação do Centro de Pessegueiro do Vouga”:----------------------------------------- Auto de Medição n.º 7 de trabalhos executados no valor de 28.500,02€ (vinte e oito
mil, quinhentos euros e dois cêntimos), acrescido do IVA.----------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------XII Grande Prémio de Atletismo Carrazedo 2010 - Isenção de Licença: - Presente um
pedido de isenção de taxas para a realização da “XII Grande Prova de Atletismo de
Carrazedo/2010” a ter lugar no próximo dia 5 de Setembro. Analisado o pedido, foi
aprovado, por unanimidade, autorizar a isenção de taxas, bem como, a realização deste
evento, integrado no plano de actividades da associação.-----------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º do Regulamento
de Taxas.-------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------Estabelecimento – Horário: - Foi analisado o pedido apresentado por Maria Clara Pereira
da Fonseca, para o alargamento excepcional do horário do estabelecimento “Topo Gígio”,
situado na Rua 30 de Junho, na freguesia de Dornelas, até às 04:00 durante o mês de
Agosto para fazer face ao maior número de clientes. O órgão executivo autorizou o
alargamento excepcional do horário na condição de não haver qualquer reclamação por
parte dos vizinhos.---------------------------------------------------------------------------------------
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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.----------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------Freguesia de Talhadas – Trânsito: - Este assunto foi adiado para uma próxima reunião,
com vista a ser elaborada uma planta contendo a localização e identificação dos sinais a
colocar.---------------------------------------------------------------------------------------------------Transportes Escolares – Subsídio: - Seguidamente, foi analisado um ofício da Junta de
Freguesia de Talhadas a solicitar a atribuição de um subsídio de transportes escolares para
fazer face às despesas com o transporte de crianças para o Jardim Infantil daquela
freguesia. Uma vez que o pedido tem falta de elementos para o órgão executivo poder
deliberar, foi aprovado, por unanimidade, contactar a Junta de Freguesia e solicitar mais
informação.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------Venda de Parcela de Terreno – Pessegueiro do Vouga: - Em sessão de 30 de Abril de
2010, foi aprovada a desafectação de uma parcela de terreno localizada no lugar de
Salgueiral - Sóligo, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, tendo sido afixados editais nos
locais de estilo e publicado um exemplar do mesmo no Beira Vouga. Uma vez que não foi
recebida qualquer reclamação durante o prazo concedido, o órgão executivo deliberou
proceder à sua venda através de hasta pública, fixando o preço base de 1.260,00€ (mil,
duzentos e sessenta euros).----------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea f), do n.º 1, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------Venda de Parcela de Terreno – Rocas do Vouga: - De igual modo, foi aprovado, por
unanimidade, proceder através de hasta pública à venda de uma parcela de terreno
localizada na Rua das Eiras – Azenha, na freguesia de Rocas do Vouga, atendendo a que
não foi recebida qualquer reclamação no prazo estipulado pelos editais que foram afixados
na sequência da desafectação aprovada em sessão de 26 de Fevereiro de 2010. Mais
deliberou a Câmara Municipal proceder ao levantamento topográfico e extracção de uma
planta de ordenamento do PDM para que possa ser efectuada uma avaliação do terreno.---Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea f), do n.º 1, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------10ª 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 10ª Modificação Orçamental, que contém a 8ª
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 33.250,00€ (trinta e três mil, duzentos e
cinquenta euros) e a 4ª Alteração ao Plano de Actividades. A Câmara Municipal aprovou,
por unanimidade, esta modificação orçamental.----------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------Assistente Operacional – Louvor: - A Câmara tomou conhecimento da comunicação
enviada por Celeste Madail, educadora de infância do Jardim Infantil de Pessegueiro do
Vouga, a enaltecer as funções da assistente operacional Maria Isabel Ribeiro Fernandes.---Associação de Jovens da Freguesia de Talhadas - X Torneio 24 Horas de Futebol AJFT –
Apoio: - Foi ratificado, por unanimidade, o apoio concedido à Associação de Jovens da
Freguesia de Talhadas, para a realização do X Torneio 24 Horas de Futebol, no passado dia
31 de Julho, de acordo com o pedido apresentado.------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.---------------------------------------------------------------------------------------
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Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------Bairro da Bela Vista – Actualização de Rendas Sociais e Apoiadas: - Foi apresentada uma
informação dos Serviços Sociais sobre o cálculo realizado para actualização das rendas
sociais e apoiadas, do Bairro da Bela Vista, efectuada nos termos da legislação em vigor
sobre essa matéria. Este órgão tomou conhecimento dos valores determinados para cada
renda a cobrar aos respectivos arrendatários, com efeitos a partir do mês de Agosto/2010. Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Empréstimo da VOUGAPARK – Declaração – Alteração de Deliberação: - Na reunião
do passado dia 28 de Julho, foi aprovada a minuta da declaração a emitir pela Câmara
Municipal, para instrução do último processo de contratação de empréstimo bancário pela
Vougapark. No entanto, a minuta submetida à apreciação do órgão executivo, tinha
sofrido uma alteração ao nível do seu conteúdo, designadamente, no segundo parágrafo,
conforme troca de correspondência através de correio electrónico com a Caixa Geral de
Depósitos. Assim, o segundo parágrafo da passa a ter a seguinte redacção:-------------------Mais declara a Câmara Municipal de Sever do Vouga ter conhecimento das condições
contratuais de ambas as operações acima referidas, salientando que o Município apoiará a
Vougapark, de forma a assegurar a sua viabilidade financeira, nomeadamente nos termos
previstos no artigo 31º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, pela transferência dos
montantes necessários ao equilíbrio dos seus resultados de exploração acrescido dos
encargos financeiros e ainda através da eventual celebração de Contratos-Programa e/ou
aumentos de capital social, nos termos do artigo 7º dos Estatutos, para financiamento da
sua actividade, incluindo o cumprimento do serviço de dívida dos empréstimos.-------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------2) Estabelecimentos de Alojamento – Placas de Localização: - De acordo com as regras
estabelecidas no artigo 16º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15
de Janeiro, e atendendo à obrigatoriedade da afixação de placas de identificação por parte
dos proprietários de estabelecimentos de alojamento local (moradias, apartamentos e
estabelecimentos de hospedagem), torna-se necessário determinar o preço das placas
identificativas a serem fornecidas pelo Município. Assim, foi aprovado, por unanimidade,
fixar o valor de 60,00€ (sessenta euros) por cada placa identificativa de “Alojamento
Local”.---------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------3) Taxa Municipal de Direitos de Passagem 2011 (TMDP): - Para fixação da Taxa
Municipal de Direitos de Passagem no valor de 0,25% para 2011 e para cumprimento do
que se encontra estabelecido no n.º 2, do artigo 123º da Lei das Comunicações
Electrónicas, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, apresentar valor de 0,25%
como proposta para ser submetida à apreciação e a aprovação por parte da Assembleia
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------4) Derrama 2011: - Este assunto foi adiado para uma próxima reunião.-----------------------5) Taxas do IMI 2011: - Este assunto foi adiado para uma próxima reunião.-----------------6) Aquisição por via do Direito Privado – Alteração de Deliberação: - Em reunião do dia
23 de Março de 2009, foi aprovada uma aquisição por via do direito privado onde a
identificação do proprietário não estava correcta. Foi aprovado, por unanimidade,
proceder à correcção da identificação e alteração da deliberação que passa a ter a seguinte
redacção:-------------------------------------------------------------------------------------------------c) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:------------------------ de Manuel Joaquim Tavares Outeiro, residente na freguesia de Couto de Esteves,
venda de uma parcela de terreno com 90m2, pelo valor de 720,00€ (setecentos e vinte
euros).------------------------------------------------------------------------------------------------
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Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------7) Delegação de Competências – Licenças: - Verificando-se haver diversa legislação que
comete à Câmara Municipal a competência sobre a emissão de licenças e pareceres, como
acontece na alínea d) do n.º 5 do art.º 64º da Lei das Finanças Locais, decidiu o órgão
executivo, por unanimidade, delegar essas competências no presidente da câmara, tais
como, emissão de licenças para actividades diversas, alterações extraordinárias de horários
de estabelecimentos, licenças especiais de ruído, emissão de licença para encerramento,
utilização e ocupação de vias municipais (que possa condicionar o trânsito), emissão de
pareceres para instrução de processos de licenciamento noutros municípios de provas
desportivas ou outras actividades que possam condicionar o trânsito nas vias municipais. -Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 1, do artigo 65º da Lei das Autarquias Locais.8) Ficavouga 2010 – Donativos: - A edição da Ficavouga deste ano contou com um
patrocinador oficial da marca Sagres, representada pela firma Borges & Silvas, Lda., que
apresentou uma proposta de donativo no valor de 10.200,00€ (dez mil e duzentos euros),
querendo a exclusividade de fornecimento de produtos associados à gama de bebidas
comercializadas pela empresa. Da mesma forma, a PT Negócios propôs um donativo no
valor de 2.000,00€ (dois mil euros) pela publicidade da marca nos vários meios de
promoção do evento. O órgão executivo deliberou, por unanimidade, aceitar os referidos
donativos.------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------9) Vouga Sport Clube – Campeonato Português de Drift – Pedido de Apoio: - Por último,
foi analisado um pedido de colaboração apresentado pelo Vouga Sport Clube para a
realização do Campeonato Português de Drift, a ter lugar nos próximos dias 14 e 15 de
Agosto, no circuito do Alto do Roçário. O órgão executivo aprovou, por unanimidade,
prestar o apoio logístico solicitado, à excepção da cedência de duas casas de banho
amovíveis.-----------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Aberto 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

