------------------------------------------ACTA N.º 12/2015----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e quatro de junho de dois mil e quinze.------------------------ No dia vinte e quatro de junho de dois mil e quinze, na vila de Sever do Vouga,
edifício dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente,
com a presença de Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e
Financeiro para redação da respetiva acta.-------------------------------------------------------------- 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, Maria Elisabete Martins Henriques, António Rodrigues
Ferreira e Raul Alberto Conceição Duarte, 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 pelos membros António
Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete Henriques e António Ferreira.------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Feira Nacional do Mirtilo – Espaço do Certame----------------------------------------------- Plano de Ação para a Energia Sustentável do Município de Sever do Vouga-------------- Auto de Medição------------------------------------------------------------------------------------ Auto de Revisão------------------------------------------------------------------------------------ Ratificação de Recinto Itinerante----------------------------------------------------------------- AFF Serralharia – Pedido de Isenção de Taxa-------------------------------------------------- Toponímia de Sever do Vouga-------------------------------------------------------------------- Proibição de Estacionamento--------------------------------------------------------------------- Transportes Escolares – Vinhetas Devolvidas 2014/2015------------------------------------ Apoio para o Concurso Pecuário Regional da Raça Bovina Arouquesa da Feira do
Arestal------------------------------------------------------------------------------------------------ Viagem Convívio/Sénior 2015-------------------------------------------------------------------- Daniela Bastos – Apoio---------------------------------------------------------------------------- ASK – VougaSportteam – Apoio-------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 24 de junho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 3 464 938,00 (três milhões, quatrocentos e sessenta e quatro
mil, novecentos e trinta e oito euros) e Operações não orçamentais = € 562 337,04
(quinhentos e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e sete euros e quatro cêntimos).---------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 048 679,11 (um
milhão, quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e nove euros e onze cêntimos).-------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Como ninguém se inscreveu para intervir, o presidente da Câmara Municipal aproveitou
para falar sobre dois assuntos com elevado interesse para o Município.------------------------O primeiro relacionado com a empreitada de remodelação do Centro de Saúde, que tinha
sido objeto de comparticipação através do QREN e há uma forte probabilidade de
perderem o financiamento por não conseguirem que o empreiteiro conclua a obra até ao
final do prazo dado pelo gestor do programa.------------------------------------------------------Sobre este assunto, disse ter reunido com os responsáveis da ARS onde lhes fez saber que
aquela entidade teria de pagar a totalidade dos trabalhos realizados, em vez dos 15%, caso
não pressionasse o empreiteiro para acabar com a obra.------------------------------------------Referiu, também, que não foi colocada a área da saúde como uma prioridade no atual Pacto
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial por se encontrar aprovado o atual projeto de
restauro no QREN e tornar dispensável qualquer investimento por parte do município.-----Mais referiu que, finalmente, e a muito custo, conseguiu contactar o empreiteiro e agendar
uma reunião para tentar que se conseguisse concluir a obra do Centro de Saúde. Na
CCDR-C intercedeu para que fosse adiado por mais algum tempo o encerramento do
projeto.----------------------------------------------------------------------------------------------------

O segundo assunto prendeu-se com o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial
em relação ao qual já se iniciaram reuniões de discussão pelo facto das verbas não serem
suficientes para as necessidades e projetos apresentados.-----------------------------------------Sobre esse assunto, disse ter alertado os responsáveis do programa Portugal 2020,
designadamente a Presidente da CCDR-C, para aquilo que já era do seu conhecimento.
Isto é, que as verbas do atual quadro comunitário serem diminutas e depois de rateadas
pelas diferentes áreas e entidades não dariam para se fazer grandes projetos.-----------------Explicou como estavam a cortar em alguns projetos e mesmo assim não se reduzia o
suficiente para o valor admissível. Concluiu que a revisão daquele documento está a ser
feita, esperando que se mantenham os mais importantes projetos deste concelho.------------Como o vereador Nuno Ferreira chegou quando o senhor Presidente falava e estava no
período de antes da ordem do dia, perguntou se podia intervir e foi-lhe dada a palavra.-----Nuno Ferreira colocou três questões, a primeira sobre o museu, perguntando quando estava
prevista a sua abertura e questionou quais os recursos humanos necessários para o seu
funcionamento (se seria apenas um técnico, cujo procedimento ainda não se iniciou ou se
seriam mais, tendo em conta a exiguidade de colaboradores do município), bem como o
modelo de funcionamento do museu.----------------------------------------------------------------A segunda questão sobre o Centro Escolar de Sever do Vouga, para saber quais as escolas
que pensavam encerrar quando estiver a funcionar aquele centro escolar.----------------------

E a terceira, sobre empreendedorismo, para saber quais as ações que pretendem
fazer, designadamente ao nível da atual incubadora. ------------------------------------Em relação ao museu, disse o presidente da Câmara que considerava poder estar concluído
dentro de um mês. Mas, poderão haver desvios pelo facto de estarmos num período de
férias. Verificaram-se atrasos devido à exigência feita pelo empreiteiro que fez a parte dos
acabamentos e instalações de equipamentos. Aquele exigiu a ligação definitiva da energia
elétrica para poder testar convenientemente todo o equipamento, tendo condicionado a
conclusão da obra. Mais informou que, nos primeiros tempos o museu será aberto com
uma estagiária que está a ser recrutada ao abrigo do programa PEPAL. No entanto, já foi
aprovada uma alteração ao mapa de pessoal para se iniciar o procedimento de recrutamento
de um técnico superior para estar à frente daquele serviço.---------------------------------------Sobre o Centro Escolar, respondeu o presidente da Câmara que, em princípio, seriam
deslocados os alunos mais próximos da vila. Referiu que quem decide sobre essa matéria
serão os responsáveis do Ministério da Educação e não o executivo municipal.--------------Quanto ao empreendedorismo, disse o presidente da Câmara que estava a ser feita uma
alteração ao regulamento da Zona Industrial de Cedrim, a Agim está a preparar uma
candidatura para mini e microempresas (em diversas áreas e não só na da agricultura) e
está a ser elaborado um projeto para a nova zona industrial, para a Gândara, caso seja feita
a ligação à A25. Mais acrescentou que estavam a concluir o processo de autorização da
vinda da AEVA para a Vougapark, que poderá alavancar a vinda da Auto Europa para este
concelho, estando aquela autorização dependente da decisão do Ministério da Educação.----------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Feira Nacional do Mirtilo – Espaço do Certame: - Foi aprovado, por unanimidade, o
espaço para a realização da Feira Nacional do Mirtilo 2015, o qual delimita a zona de
ocupação dos espaços na feira e, para além do mesmo, identificado na planta arquivada
junto dos documentos desta reunião, será proibida a fixação de vendedores ambulantes,
durante a realização do certame, em espaços privados ou do domínio público.---------------Ficou, também, autorizada a realização da feira de velharias, no domingo, junto ao edifício
dos Paços do Concelho, bem como no sábado, o habitual mercado.----------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Plano de Ação para a Energia Sustentável do Município de Sever do Vouga: - Foi
deliberado, por unanimidade, o seguinte:-----------------------------------------------------------a) Aprovar o Plano de Ação para a Energia Sustentável do Município de Sever do
Vouga;-----------------------------------------------------------------------------------------------b) Dar continuidade ao processo de programação e implementação de um programa de
projetos de redução de fatura energética municipal com relevância a desenvolver para
a implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável;-----------------------------

c) Dinamizar uma agenda para sustentabilidade energética aberta à participação dos
cidadãos e das empresas que resulte num contributo significativo para a
implementação das medidas previstas no Plano de Ação para a Energia Sustentável;---d) Estabelecer um processo de debate público da agenda para sustentabilidade energética;
e) Disponibilizar um resumo simplificado do Plano de Ação para a Energia Sustentável
para instrução do processo de debate público;-------------------------------------------------f) Submeter o programa de implementação de projetos de redução de fatura energética
municipal ao órgão executivo;-------------------------------------------------------------------g) Remeter o Plano de Ação para a Energia Sustentável do município de Sever do Vouga
à apreciação e aprovação por parte da Assembleia Municipal;------------------------------h) Submeter o Plano de Ação para a Energia Sustentável do município de Sever do
Vouga ao secretariado do Pacto de Autarcas para efetivação do compromisso assumido
aquando a adesão ao Pacto de Autarcas.--------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Auto de Medição: - Foi presente e aprovado, por unanimidade, o seguinte auto de medição
de trabalhos:---------------------------------------------------------------------------------------------a) “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque Geriátrico e Radical”:------- Auto de Medição n.º 7 de trabalho contratual no valor € 35 672,38 (trinta e cinco mil,
seiscentos e setenta e dois euros e trinta e oito cêntimos), acrescido do IVA.------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Auto de Revisão: - A Câmara tomou conhecimento da revisão de preços relativa à
seguinte obra, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:---------------------a) “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque Geriátrico e Radical”,
conforme a quinta revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até maio de
2015, sujeitos a revisão.---------------------------------------------------------------------------Ratificação de Recinto Itinerante: - Foi ratificada, por unanimidade, a emissão de uma
Licença de Recinto Itinerante, para a realização do Circo Nery, no lugar do Sobral, em
Pessegueiro do Vouga, nos dias 19 a 21 de junho de 2015, aprovado por despacho do
presidente da Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------AFF Serralharia – Pedido de Isenção de Taxa: - Na sequência do pedido efetuado pela
empresa AFF Serralharia Civil, Lda., e respetiva informação dos serviços administrativos,
a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a redução em 50% (€ 776,17) do valor
total das taxas administrativas relacionadas com a emissão de um alvará de obras para a
construção de um pavilhão industrial na Zona Industrial dos Padrões.-------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 4 do artigo 18º do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação, Cedências e Compensações.-------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Toponímia de Sever do Vouga: - Este assunto foi retirado para ser analisado numa
próxima reunião.----------------------------------------------------------------------------------------Proibição de Estacionamento: - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
sinalização horizontal, com pintura de faixa amarela, e a colocação de um sinal de
proibição de estacionamento por trás do pavilhão da Associação Cultural e Recreativa de
Pessegueiro do Vouga, na Rua da Antiga Escola da Feira Nova, de acordo com a proposta
analisada e planta arquivada junto dos documentos desta reunião.------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 1 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 114/94, de 3
de maio, na redação dada pela Lei n.º 72/2013, conjugado com as alíneas qq) e rr) do n.º 1
do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Transportes Escolares – Vinhetas Devolvidas 2014/2015: - A Câmara Municipal tomou
conhecimento das vinhetas dos transportes escolares devolvidas durante o ano letivo de
2014/2015.------------------------------------------------------------------------------------------------

Apoio para o Concurso Pecuário Regional da Raça Bovina Arouquesa da Feira do Arestal:
- À semelhança de anos anteriores, a Comissão Executivo do Concurso Pecuário da Feira
Anual do Arestal veio solicitar apoio financeiro, por parte do Município, para a realização
do Concurso Pecuário Regional da Raça Bovina Arouquesa da Feira do Arestal, a realizarse no próximo dia 25 de julho de 2015. Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou,
por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 500,00 (quinhentos euros).-------------Esta deliberação foi tomada de acordo com a competência dada à Câmara Municipal
através da alínea o) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
e artigo 7º do regulamento denominado “Programa para a concessão de apoios ao
desenvolvimento cultural, social, recreativo e desportivo ao associativismo do concelho”.-Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Viagem Convívio/Sénior 2015: - Foi aprovado, por unanimidade, o encargo a suportar
pelo Município com a XVII Viagem Convívio Sénior, a realizar-se no próximo dia 17 de
julho de 2015 e que tem como destino a Quinta do Cruzeiro, em Ponte de Lima, sendo que
as Juntas de Freguesia acordaram em assegurar 50% do valor dos transportes e bonés.-----Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Daniela Bastos – Apoio: - Foi apresentada uma proposta da vereadora do pelouro do
Desporto e Juventude relacionada com o interesse público e municipal em apoiar Daniela
Filipa da Silva Bastos que, em 11 de junho de 2015, apresentou um pedido de apoio
financeiro para poder competir no Troféu Regional de Karting do Oeste (TREKO), cuja
participação tem um custo de € 6 220,00 (seis mil, duzentos e vinte euros). Analisada a
proposta e respetiva informação do Diretor Administrativo e Financeiro, a Câmara
Municipal, reconhecendo o interesse público desta atividade, para a promoção do
concelho; considerando o objetivo de estimular e apoiar a formação e a prática desportiva;
reconhecendo o papel importante dos agentes locais que muitas vezes passa por um
empenho altruísta e voluntário; considerando tornar-se importante estimular o desporto
para contribuir de forma positiva no equilíbrio e saúde dos participantes e da população,
designadamente onde predomina a qualidade de vida, aprovou, por unanimidade, a
atribuição de um subsídio no valor de € 1 500,00 (mil e quinhentos euros).-------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------ASK – VougaSportteam – Apoio: - Foi apresentada uma proposta da vereadora do pelouro
do Desporto e Juventude relacionada com o interesse público e municipal em apoiar o
ASK Vouga Sport Team que, em 11 de junho de 2015, apresentou um pedido de apoio
financeiro para a sua participação no Campeonato Nacional de Kartcross. Analisada a
proposta e respetiva informação do Diretor Administrativo e Financeiro, a Câmara
Municipal, reconhecendo o interesse público desta atividade, para a promoção do
concelho; considerando o objetivo de estimular e apoiar a formação e a prática desportiva;
reconhecendo o papel importante dos agentes locais que muitas vezes passa por um
empenho altruísta e voluntário; considerando tornar-se importante estimular o desporto
para contribuir de forma positiva no equilíbrio e saúde dos participantes e da população,
designadamente onde predomina a qualidade de vida, aprovou, por unanimidade, a
atribuição de um subsídio no valor de € 2 500,00 (dois mil e quinhentos euros).-------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.------------------------------------------ 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
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