--------------------------------------------ATA N.º 21/2016----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia nove de novembro dois mil e dezasseis.----------------------------- No dia nove de novembro de dois mil e dezasseis, 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 ata.------- Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, Presidente;
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente; Nuno Miguel Pereira Martins
Ferreira, Idalina Pereira Tavares, António Rodrigues Ferreira, Maria Elisabete Martins
Henriques e Raul Alberto Conceição Duarte, Vereadores.------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e quinze minutos, tendo sido dispensada
a leitura da ata 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 ata da reunião anterior foi aprovada, por unanimidade, pelos membros António
Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, António Ferreira e Elisabete
Henriques.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos---------------------------------------- Protocolo celebrado entre a ANMP e a EDP--------------------------------------------------- Auto de Medição----------------------------------------------------------------------------------- Auto de Revisão----------------------------------------------------------------------------------- Aquisição Amigável de Terreno----------------------------------------------------------------- Alteração à 1ª Revisão do PDM----------------------------------------------------------------- Proposta de Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Irijó----------------- Parecer Prévio para Realização de Obras Urbanísticas por Entidade do Estado---------- Pedido de Isenção/Redução de Taxa – Estruturafix------------------------------------------- Junta de Freguesia de Rocas do Vouga – Obras no Cemitério – Apoio-------------------- Festa de Natal 2016 – Destinada aos Alunos do pré e 1º ciclo do Concelho-----------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 04 de novembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 2 030 276,76 (dois milhões, trinta mil, duzentos e setenta e seis
euros e setenta e seis cêntimos) e Operações não orçamentais = € 597 747,81 (quinhentos e
noventa e sete mil, setecentos e quarenta e sete euros e oitenta e um cêntimos).--------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 140 777,73 (dois
milhões, cento e quarenta mil, setecentos e setenta e sete euros e setenta e três cêntimos).-Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira agradeceu o envio das contas da Ficavouga e disse que seria possível fazer
uma festa com o mesmo nível e com um orçamento muito mais reduzido.--------------------De seguida, questionou o ponto de situação de algumas situações faladas em reuniões
anteriores, designadamente sobre Espaços do Cidadão, e com a mudança de governo,
perguntou se tinha havido alguma alteração na forma de encarar ou implementar os
mesmos e questionou o ponto de situação relativamente aos dois espaços previstos para o
concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------Perguntou se já tinha entrado em funcionamento a aplicação StreetAlert para serem
reportados problemas detetados no espaço público. ----------------------------------------------Por fim, perguntou se já existia alguma novidade relativamente à horta comunitária, bem
como com os serviços online uma vez que, tanto quanto sabe, devia já existir um esboço
em abril 2016, mas o site continua exatamente na mesma.---------------------------------------Respondendo às questões colocadas, e começando pela aplicação StreetAlert, o presidente
da Câmara disse que já tinha colocado essa questão aos serviços técnicos, porque tinha
essa mesma dúvida e, embora o município tenha aderido ao serviço, nunca chegou a pagar
nada.------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à horta comunitária, o presidente da Câmara informou que ainda não se
tinha avançado e que tinha sido feito um novo levantamento das situações, porque o
prolongamento do parque irá alterar a fisionomia daquele espaço e, em princípio, a horta
terá de ser deslocada para outro lugar, havendo já terrenos em expetativa de negociação
para aquisição.-------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre os serviços online, informou que os técnicos de informática do município estavam a
trabalhar em conjunto com a Medidata para que todos os serviços fossem integrados e que,
mais tarde, daria uma informação mais detalhada.-------------------------------------------------Relativamente às contas Ficavouga, disse ter ficado o reparo.-----------------------------------Quanto ao Espaço do Cidadão, disse ter tido um contacto com a Secretária de Estado da
Modernização Administrativa que lhe informou de que, atualmente, o que está a ser
proposto são Espaços de Cidadão financiados pelos municípios, uma vez que a Secretaria
do Estado não tem capacidade financeira para fazer tudo ao mesmo tempo. Mais disse
que, dos mais de quatrocentos protocolos de transferência do modelo assinados, e que era
suposto serem financiados por fundos comunitários, iria ser dada prioridade aos
municípios com pessoal que já tenha tido formação nesse sentido, que é o caso de Sever do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------1) Protocolo para a Valorização do Património Natural das Montanhas Mágicas: - A
Câmara tomou conhecimento do Protocolo para a Valorização do Património Natural das
Montanhas Mágicas, celebrado no passado dia 26 de outubro de 2016, entre a Adrimag e o
Município, que tem como objetivo a valorização do património natural das Montanhas
Mágicas, estando apenas referidos no protocolo os municípios do norte - Arouca, Castelo
de Paiva, Cinfães e Vale de Cambra - por se tratar de uma candidatura apresentada ao
programa Portugal Norte 2020, por via do desenvolvimento de iniciativas que conduzam à
proteção e conservação dos recursos naturais, bem como à criação de condições para a sua
fruição de forma atrativa e segura, por parte dos potenciais visitantes. ------------------------2) Listagem de Bens e Serviços Adjudicados no 3º Trimestre de 2016: - A Câmara
Municipal tomou conhecimento da listagem de bens e serviços adjudicados no 3º trimestre
de 2016.--------------------------------------------------------------------------------------------------3) Listagem de Empreitadas Adjudicados no 3º Trimestre de 2016: - A Câmara Municipal
tomou conhecimento da listagem de empreitadas adjudicadas no 3º trimestre de 2016.--------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Protocolo celebrado entre a ANMP e a EDP: - Na sequência do acordo celebrado entre a
ANMP e a EDP, onde se acordou a alteração do Anexo I ao contrato tipo de concessão da
distribuição de energia elétrica em baixa tensão, aprovado pela Portaria n.º 454/2001, de 5
de maio, com vista aos municípios poderem decidir sobre a adesão à iniciativa de alteração
do Anexo I, foi proposto o seguinte:-----------------------------------------------------------------a) Aprovar a minuta do protocolo para ser outorgado com a EDP Distribuição – Energia,
S.A., caso venha a ser dada autorização pela Assembleia Municipal. ----------------------b) Solicitar à Assembleia Municipal a autorização devida para ser alterado o contrato de
concessão, apenas quanto ao Anexo I, sem alterar o seu prazo de vigência (atual) –
alínea p) do n.º 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-------O vereador Nuno Ferreira interveio para dizer que, pelo que lhe era dado a perceber,
existem algumas cautelas que devem ser tidas em conta. Disse que, nos contratos de
concessão com a EDP, existe uma cláusula a indicar que, no final do contrato, será
necessário pagar aquilo que faz parte do património ou aquilo que a EDP foi colocando na
rede. Tudo aquilo que não estiver amortizado vai ter de ser pago pelo município. Mais
disse que o município deve estar munido da informação correta e exigir à EDP o valor
daquilo que falta amortizar em tudo o que investiram, ou seja, pedir à EDP um conjunto de
informação que permita fazer esse trabalho.--------------------------------------------------------O presidente da Câmara informou que essa questão tinha sido colocada junto da ANMP e
tinham esclarecido que isso não ia ser assim tratado, mas que iria colocar a questão por
escrito.----------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi aprovada, por unanimidade, nos termos do previsto na alínea ccc), do
n.º 1, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-----------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
António Ferreira, Elisabete Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------Auto de Medição: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, o seguinte
auto de medição de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------a) “Pavimentação da Estrada de Sanfins”:-----------------------------------------------------------

- Auto de Medição n.º 4 de trabalho contratual no valor de € 7 471,12 (sete mil,
quatrocentos e setenta e um euros e doze cêntimos), acrescido do IVA.-------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
António Ferreira, Elisabete Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------Auto de Revisão: - A Câmara Municipal tomou conhecimento da seguinte revisão de
preço, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------------------a) “Pavimentação da Estrada de Sanfins”, conforme a quarta revisão, sem qualquer valor
dos trabalhos realizados sujeitos a revisão.----------------------------------------------------Aquisição Amigável de Terreno: - Foi presente e analisado o seguinte auto de
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram
efetuadas pelo presidente da Câmara, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação
dos encargos que dele constam:----------------------------------------------------------------------“Reabilitação da Estrada da Ermida à Feira Nova – Alargamento e Pavimentação”:------ de Leonel Rocha e Silva, NIF 120158884, casado com Maria da Ascensão de Lima
Guerra, NIF 120158892, residentes em Recardães, na cidade de Águeda, a venda de uma
parcela de terreno com 378m2, pelo valor de € 1 000,00 (mil euros), do prédio rústico
inscrito sob o artigo matricial 216, da Freguesia de Pessegueiro do Vouga, confrontando do
norte com caminho, do sul com estrada, do nascente com António Martins e Correia e
outro e do poente com estrada.----------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
António Ferreira, Elisabete Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------Alteração à 1ª Revisão do PDM: - Nos termos da Informação n.º I 0240/AVP/16,
elaborada pelo técnico superior da Divisão de Administração do Território, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, dar início ao procedimento de alteração do
Regulamento da 1ª Revisão do PDM a fim de o adaptar à legislação publicada após o
período de consulta pública da última revisão.-----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
António Ferreira, Elisabete Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------Proposta de Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Irijó: - De acordo com
a Informação n.º I 0419/AVP/16, elaborada pelo técnico superior da Divisão de
Administração do Território, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, dar início ao
procedimento de alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Irijó para viabilizar
a venda dos lotes n.os 1, 2, 3, 4, 10, 11 e 12.--------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
António Ferreira, Elisabete Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------Parecer Prévio para Realização de Obras Urbanísticas por Entidade do Estado: - Na
sequência do pedido apresentado pela Administração Regional de Saúde do Centro, IP, o
órgão executivo aprovou, por unanimidade, emitir parecer favorável relativamente à
realização de trabalhos de substituição de cobertura em chapas no Centro de Saúde de
Sever do Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 7º do Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação.-----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
António Ferreira, Elisabete Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------Pedido de Isenção/Redução de Taxa - Estruturafix: - Através de requerimento datado de
07 de novembro de 2016, a empresa Estruturafix – Construções Metálicas, Unipessoal,
Lda., veio requerer a isenção ou redução da taxa relacionada com o licenciamento de um
pavilhão industrial no lugar da Decide, da União de Freguesias de Silva Escura e Dornelas.
Analisado o pedido e a respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, a redução em 50% (€ 926,39) do valor total a pagar
pelas taxas administrativas relacionadas com o licenciamento do pavilhão industrial.-------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
António Ferreira, Elisabete Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------Junta de Freguesia de Rocas do Vouga – Obras no Cemitério – Apoio: - Através de carta
datada de 2 de agosto de 2016, a Freguesia de Rocas do Vouga veio solicitar apoio
financeiro para a realização de obras no cemitério daquela freguesia. O orçamento
apresentado é de € 41 734,25 (quarenta e um mil, setecentos e trinta e quatro euros e vinte

e cinco), acrescido do IVA. Analisado o pedido e a respetiva informação de cabimento, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a atribuição
de um subsídio extraordinário à Junta de Freguesia de Rocas do Vouga, no valor de €
7 000,00 (sete mil euros), para a realização de obras de melhoramento no cemitério
daquela freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 5 do artigo 10º do Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios às Freguesias, conjugado com a alínea o), do n.º 1 do artigo 33º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
António Ferreira, Elisabete Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------Festa de Natal 2016 – Destinada aos Alunos do pré e 1º ciclo do Concelho: - À
semelhança de anos anteriores, foi dado a conhecer ao órgão executivo o programa e
despesa total da Festa de Natal 2016 destinada aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo, que
irá realizar-se nos próximos dias 13 e 14 de dezembro de 2015, no Centro das Artes e do
Espetáculo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Albino Coutinho Leitão, natural de Couto de Esteves e residente no lugar de Irijó, da
freguesia de Rocas do Vouga, veio pedir que o município intercedesse no sentido de
averiguar se a Travessa do Casal, na freguesia de Couto de Esteves, é um caminho público
ou privado, uma vez que, há pouco tempo, um residente daquele lugar tapou a entrada
daquele caminho e impediu a passagem pública pelo mesmo. Mais disse que já tinha
contactado a Junta de Freguesia que respondera desconhecer se aquele caminho é público.O presidente da Câmara disse que iria entregar o assunto à jurista do município para iniciar
o processo de averiguação e que o senhor Albino Leitão seria informado do resultado da
mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja ata em minuta
foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido
elaborada a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

