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------------------------------------------ACTA N.º 16/2010----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e cinco de Agosto de dois mil e dez.--------------------------- No dia vinte e cinco 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 Rui Fernando Fernandes Loureiro, Técnico Superior, para
redacção da respectiva acta.------------------------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, VicePresidente, 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 de Manuel da Silva Soares por se encontrar de férias.------------------- 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----------------------------------------- Grupo de Reforço - Bombeiros - Fornecimento de Refeições-------------------------------- Vougapark - Relatórios Trimestrais-------------------------------------------------------------- Contratos de Comodato – PRODER Acção 2.3.1.1 - Freguesias de Dornelas e
Pessegueiro do Vouga------------------------------------------------------------------------------ Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------- EDP/Greenvouga - Restabelecimento da Rede Viária - E.M. 569 (Ermida) - Aprovação
de Projecto------------------------------------------------------------------------------------------- “Arruamentos e Obras Complementares - Reparação e Conservação de Passeios e
Pequenos Largos na Vila - 2ª Fase” – Prorrogação de Prazo--------------------------------- Relação dos Processo Licenciados por Despacho – Junho, Julho e Agosto de 2010------ Freguesia de Talhadas - Trânsito (Sentido Único)--------------------------------------------- Fogo Preso – Autorização------------------------------------------------------------------------- Freguesia de Talhadas - Transportes Escolares – Subsídio----------------------------------- Taxas do IMI para 2011--------------------------------------------------------------------------- Derrama para 2011--------------------------------------------------------------------------------- Componentes de Apoio à Família - Aprovação dos Valores--------------------------------- Contrato Local de Desenvolvimento Social - Protocolo de Parceria------------------------ Contrato Local de Desenvolvimento Social – Parecer----------------------------------------- Camellia Japonica - Classificação de Interesse Público--------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) EDP/GREENVOUGA – Acesso à Barragem de Ribeiradio – Margem Direita Aprovação de Projecto-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 20 de Agosto de 2010 o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes
valores: Operações Orçamentais = 1.364.652,51€ (um milhão, trezentos e sessenta e
quatro mil, seiscentos e cinquenta euros e cinquenta e um cêntimos) e Operações não
Orçamentais = 477.635,37€ (quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e cinco
euros e trinta e sete cêntimos).------------------------------------------------------------------------Comunicações:------------------------------------------------------------------------------------------AdRA - Relatório de Controlo de Gestão - 1º Semestre 2010: - A Câmara tomou
conhecimento do Relatório de Controlo e Gestão referente ao 1º Semestre de 2010 da
AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A.----------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não houve qualquer intervenção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Grupo de Reforço - Bombeiros - Fornecimento de Refeições: - Durante os festejos da
Senhora da Saúde, nos dias 14 e 15 de Agosto, os Bombeiros Voluntários reforçaram a
vigilância com catorze elementos na zona do Arestal. A Autoridade Nacional de Protecção
Civil vem agora solicitar o apoio do Município referente às refeições (pequeno almoço,
almoço e jantar) nos referidos dias. Assim, a Câmara deliberou suportar os encargos com
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as refeições dos catorze elementos dos Bombeiros Voluntários que estiveram de vigilância
nos dias 14 e 15 de Agosto no Arestal.--------------------------------------------------------------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 de Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Vougapark - Relatórios Trimestrais: - A Câmara tomou conhecimento dos relatórios
trimestrais de execução orçamental (primeiro e segundo semestre) da Vougapark – Parque
Tecnológico e de Inovação do Vouga, E.M.--------------------------------------------------------Contratos de Comodato - PRODER Acção 2.3.1.1 - Freguesias de Dornelas e Pessegueiro
do Vouga: - Foram ratificados, por unanimidade, os contratos de comodato celebrados
entre o Município de Sever do Vouga e as freguesias de Dornelas e Pessegueiro do Vouga,
que têm como objectivo a cedência de dois prédios (Fílveda e Foz) ao Município para a
construção de reservatórios de água para utilização por parte da Protecção Civil do
concelho de Sever do Vouga e outros agentes na Defesa da Floresta Contra Incêndios.-----Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João de Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Aquisições por via do Direito Privado: - Presentes e analisados os seguintes autos de
aquisição 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) “Caminho do Galteiro”:----------------------------------------------------------------------------- A cedência gratuita de uma parcela de terreno, a desanexar de um prédio, inscrito na
matriz predial sob o artigo n.º 865, sito no Galteiro, da freguesia de Pessegueiro do
Vouga, com a área de 150 (cento e cinquenta) metros quadrados, de Maria Alice
Pereira Rodrigues da Silva, residente na freguesia de Ameal, do concelho de Águeda,
bem como, realizar os demais compromissos exarados no auto de aquisição.------------b) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:------------------------ A compra de uma parcela de terreno, a desanexar de um prédio, inscrito na matriz
predial sob o artigo n.º 2136, sito no lugar da Decide, da freguesia de Dornelas, com a
área de 35 (trinta e cinco) metros quadrados, pelo valor de 900,00€ (novecentos euros),
a pagar a Ermelinda Gomes Martins do Rosário, residente na Praceta da Concórdia, n.º
97, 1º, Dt.º, da cidade de São Mamede de Infesta, bem como, realizar os demais
compromissos exarados no auto de aquisição.-------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da competência cometida ao órgão executivo,
através da alínea f), do n.º 1, do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais.---------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João de Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------EDP/Greenvouga - Restabelecimento da Rede Viária - E.M. 569 (Ermida) - Aprovação de
Projecto: - Foi aprovado, por unanimidade, o projecto de restabelecimento da rede viária
(E.M. 569 – Ermida), elaborado pelas entidades EDP – Gestão da Produção de Energia,
S.A. e a Greenvouga – Sociedade Gestora do Aproveitamento Hidroeléctrico de
Ribeiradio/Ermida, S.A.----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João de Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------“Arruamentos e Obras Complementares - Reparação e Conservação de Passeios e
Pequenos Largos na Vila - 2ª Fase” – Prorrogação de Prazo: - Em presença do pedido
apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade com a informação técnica,
deliberou a Câmara, por unanimidade, conceder a prorrogação graciosa da obra em curso
por um período de 120 dias.---------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João de Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Relação de Processos Licenciados por Despacho: - A Câmara Municipal tomou
conhecimento dos despachos exarados pelo senhor presidente, referente aos processos
licenciados cujas licenças foram levantadas entre 26 de Maio 25 de Agosto de 2010.-------Freguesia de Talhadas - Trânsito (Sentido Único): - Na sequência das deliberações
tomadas anteriormente sobre este assunto, foi aprovada a alteração ao trânsito de veículos
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nas ruas do centro de Talhadas, de acordo com a planta apresentada, onde consta toda a
sinalética a ser colocada. Mais foi decidido que o Município suportaria os encargos com a
aquisição dos sinais de trânsito, ficando a cargo da Junta de Freguesia a colocação de toda
a sinalética.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João de Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Fogo Preso – Autorização: - Seguidamente, foi analisado o pedido de autorização
apresentado por José Manuel Bastos Pereira para a colocação de fogo preso nos dias 4 e 5
de Setembro, no lugar de Soutelo, freguesia de Paradela do Vouga, para festejos em honra
de Santa Eufémia. O órgão executivo deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido e
alertar o requerente para que tome as devidas precauções a fim de garantir a segurança no
local.------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2, do artigo 29º do Decreto-Lei n.º 124/2006,
de 18 de Junho.------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João de Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Freguesia de Talhadas - Transportes Escolares – Subsídio: - Este assunto será analisado
numa próxima reunião.--------------------------------------------------------------------------------Taxas do IMI para 2011: - Foi presente pelo Presidente da Câmara, uma “Proposta de
Taxas do IMI para 2011”, propondo para os prédios rústicos, prédios urbanos e prédios
urbanos avaliados (nos termos do CIMI), as taxas de 0,8% (fixa), 0,7% e 0,4%,
respectivamente. Foi aprovada, por maioria, a proposta apresentada das taxas de IMI a
serem cobradas em 2011, para ser submetida à apreciação e aprovação da Assembleia
Municipal, nos termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 53º, com a necessária adaptação, da
Lei das Autarquias Locais, para efeitos da deliberação referida no n.º 5, do artigo 112º, do
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, Acácio Barbosa e António
Coutinho; Abstenção – João Almeida, por uma questão de coerência e Celestino Martins.Derrama para 2011: - Após apreciação dos dados contidos na informação disponibilizada
aos membros do órgão executivo e prestados os esclarecimentos necessários, decidiu a
Câmara Municipal, por maioria, apresentar a proposta para a Assembleia Municipal fixar a
taxa de 1,5% para a cobrança da Derrama em 2011, nos termos do artigo 14º da Lei n.º
2/2007, de 15 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, Acácio Barbosa e António
Coutinho; Abstenção – João Almeida, por uma questão de coerência e Celestino Martins.Componentes de Apoio à Família - Aprovação dos Valores: - Foi analisada a informação
emitida pela Técnica dos Serviços Sociais referente aos valores dos escalões para refeições
e prolongamento nos Jardins Infantis. O órgão executivo aprovou, por unanimidade, os
escalões e respectivas tabelas de comparticipações para o ano lectivo de 2010/2011, assim
como a proposta de actualização ou manutenção dos subsídios trimestrais a atribuir às
componentes de Apoio à Família.--------------------------------------------------------------------De igual modo, foi aprovada, por unanimidade, a constituição dos seguintes fundos de
maneio, que ficarão à guarda da funcionária Maria Manuela Bastos Pereira, e destinados a
suportar encargos com a aquisição de bens destinados à satisfação de necessidades
urgentes e inadiáveis com o “Prolongamento do Pré-Escolar”. Relação de Fundo de
Maneio:--------------------------------------------------------------------------------------------------Jardim Infantil
Inscritos
Refeição
Prolongamento
Verba
Cedrim
20
14
5
155,00€
Couto de Esteves
12
9
9
155,00€
Dornelas
10
7
5
155,00€
Paradela
18
12
4
155,00€
Pessegueiro
34
27
12
250,00€
Rocas
24
17
15
185,00€
Senhorinha
21
18
14
185,00€
Sever do Vouga
44
41
35
350,00€
Silva Escura
35
28
21
255,00€
Talhadas
16
12
10
160,00€
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Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João de Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Contrato Local de Desenvolvimento Social - Protocolo de Parceria: - Foi aprovado, por
unanimidade, o protocolo a celebrar entre a Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Sever
do Vouga e o Município, através do Contrato Local de Desenvolvimento Social. Este
protocolo tem como objectivo dar continuidade ao Banco de Local de Voluntariado de
Sever do Vouga criado em 2007.---------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João de Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Contrato Local de Desenvolvimento Social – Parecer: - Seguidamente, foi analisado o
pedido apresentado pelo CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento Social Por Terras de
SeVer, para emissão de um parecer por parte do Município referente às alterações
propostas ao Plano de Acção. O órgão executivo deliberou emitir um parecer favorável.--Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João de Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Camellia Japonica - Classificação de Interesse Público: - A Autoridade Florestal Nacional
pretende classificar uma árvore (Camellia japonica) localizada no cemitério velho da
freguesia de Sever do Vouga como sendo de interesse público. Para isso, necessita da
concordância do órgão executivo, uma vez que o Município é proprietário da referida
árvore. Foi aprovado, por unanimidade, comunicar à Autoridade Florestal Nacional que
autoriza a classificação da árvore e informar que o Município irá continuar a fazer a
manutenção da mesma.--------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João de Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.----------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) EDP/GREENVOUGA – Acesso à Barragem de Ribeiradio – Margem Direita Aprovação de Projecto: - Foi aprovado, por unanimidade, o projecto referente à
construção de um acesso à Barragem de Ribeiradio a partir da E.M. 569, elaborado pelas
entidades EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. e a Greenvouga – Sociedade
Gestora do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio/Ermida, S.A.-----------------------Votação: A favor - Raul Duarte, Elisabete Henriques, João de Almeida, Celestino Martins,
Acácio Barbosa e António Coutinho.-------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

