------------------------------------------ACTA N.º 18/2015----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e três de setembro de dois mil e quinze.----------------------- No dia vinte e três de setembro 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, que prestou apoio no esclarecimento de alguns pontos.-------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, Presidente;
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente; Nuno Miguel Pereira Martins
Ferreira, António Rodrigues Ferreira, Idalina Pereira Tavares, Maria Elisabete Martins
Henriques e Raul Alberto Conceição Duarte, Vereadores.------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte 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, Elisabete Henriques, Nuno Ferreira, Idalina Tavares e Raul
Duarte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos---------------------------------------- Regulamento do Sistema da Indústria Responsável – Versão Final------------------------- Envelopadora – Parecer Prévio e Compromissos Plurianuais-------------------------------- Associação Cultural e Desportiva de Lourizela – Apoio-------------------------------------- Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Componentes de Apoio à Família –
Aprovação dos Valores referentes aos Escalões e respetivas Tabelas de
Comparticipação------------------------------------------------------------------------------------ Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular – 1º CEB – Protocolo de
Cooperação – Ano Letivo 2015/2016------------------------------------------------------------ Fundação Bernardo Barbosa de Quadros – Protocolo – Transportes Escolares---------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------DLBC – Acta da Comissão de Avaliação: - A Câmara tomou conhecimento do conteúdo
da acta da Comissão de Avaliação das candidaturas ao concurso relativo ao
Desenvolvimento Local de Base Comunitária – 2ª Fase – Seleção das Estratégias de
Desenvolvimento Local (EDL) e reconhecimento dos Grupos de Ação Local (GAL).-------ANMP – Crise dos Refugiados: - Foi dado conhecimento ao órgão executivo da
deliberação do Conselho Diretivo da ANMP, tomada em reunião de 8 de setembro de
2015, relativa à crise dos refugiados.----------------------------------------------------------------ANMP – Comissão Distrital de Proteção Civil: - A Câmara tomou conhecimento da
designação do presidente da Câmara Municipal, por parte da ANMP, para a integração da
Comissão Distrital de Proteção Civil do distrito de Aveiro.--------------------------------------RAPIS – Região de Aveiro – Partilha e Integração de Serviços: - O órgão executivo
tomou conhecimento da assinatura do contrato de financiamento do projeto de partilha e
integração de serviços da CI Região de Aveiro, para a concessão de apoio financeiro a
projetos de integração e partilha de serviços ou competências dos municípios da Região de
Aveiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira interveio, começando por falar sobre a autorização genérica para a aquisição
de serviços acima dos cinco mil euros que o órgão executivo tinha concedido, dizendo que,
na altura, tinha-se falado, tendo voltado a solicitar numa reunião posterior àquela, sem uma
periodicidade definida, que fizessem chegar ao órgão executivo pelo menos a lista das
aquisições feitas ao abrigo daquela autorização. Uma vez que ainda não foi apresentada
nenhuma lista, solicitou novamente a entrega da mesma.-----------------------------------------Relativamente aos Acordos de Execução, com a transferência de competências para as
Juntas de Freguesia, também implicava o acompanhamento e receber informação,
relativamente àquilo que as Juntas têm feito ao abrigo daquela transferência de
competências. E, ainda, se fosse possível, solicitou mais informação quanto ao ponto de
situação da implementação dos Espaços de Cidadão, quer na sede do concelho quer na
freguesia de Silva Escura e, ainda sobre a escola profissional a instalar-se no VougaPark.----------------------------------------------------------------------------------------------

Questionou, ainda, se existe alguma previsão de melhoramento da atual praça, como em
tempos já tinha sugerido.------------------------------------------------------------------------------Por último, na sessão de segunda-feira, foi referido que a Câmara Municipal também se
tinha pronunciado sobre as medalhas atribuídas pela Assembleia Municipal, dizendo que
não teve conhecimento desse facto, podendo ter sido numa reunião em que não esteve
presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara interveio para responder às questões colocadas por Nuno Ferreira,
começando por pedir ao Diretor de Departamento que tomasse nota da lista de aquisições
para serem apresentadas ao órgão executivo.-------------------------------------------------------Sobre os Acordos de Execução, disse que as Juntas de Freguesia estavam a enviar os
relatórios que irão ser analisado na próxima sessão da Assembleia Municipal, e que irá ser
feita a sua recolha para que sejam enviados ao órgão executivo.--------------------------------Sobre o Espaço do Cidadão, o presidente da Câmara informou que as formações já
estariam agendadas e que o mesmo iria funcionar no Balcão de Atendimento da Câmara
Municipal com os atuais técnicos. Relativamente ao espaço em Silva Escura, informou
que, numa primeira instância, serão os elementos daquela Junta de Freguesia a fazer o
atendimento.---------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à escola profissional, o presidente da Câmara informou que a mesma iria
começar a funcionar no VougaPark no próximo dia 24 de setembro.---------------------------Passando para o assunto da praça, o presidente da Câmara disse estar a trabalhar no sentido
de alargar o local para o lado do vale, estando em conversações com os donos daqueles
terrenos para a sua aquisição. Referiu que, depois de adquiridos os terrenos, pensar-se-ia
na melhor forma de acomodar a atual feira e talvez algo mais.----------------------------------Por fim, o presidente da Câmara falou da sessão de entrega de medalhas que ocorreu no dia
21 de setembro de 2015, dizendo que, quando mencionou a Câmara Municipal no seu
discurso, fê-lo de forma abrangente e não direcionada ao órgão executivo, não tendo esse
assunto sido discutido em reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Regulamento do Sistema da Indústria Responsável – Versão Final: - Na sequência da
deliberação tomada em reunião de Câmara de 11 de fevereiro de 2015, o projeto do
Regulamento do Sistema da Indústria Responsável foi submetido a audiência pública e,
não tendo sido apresentada qualquer sugestão ou reclamação, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, a versão final do referido regulamento para ser submetido à
apreciação e posterior aprovação por parte da Assembleia Municipal.-------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Envelopadora – Parecer Prévio e Compromissos Plurianuais: - Nos termos da informação
apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, emitir um parecer favorável,
nos termos dos n.os 5 e 12 do, artigo 75º, da Lei n.º 83-C/2014, de 31 de dezembro,
relativamente à relativamente à abertura de um procedimento para a contratação de serviço
de manutenção da envelopadora DI 200, para ser submetida à apreciação e a aprovação por
parte da Assembleia Municipal por ter compromissos plurianuais (alínea c), do n.º 1, do
artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro).----------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Associação Cultural e Desportiva de Lourizela – Apoio: - Foi presente um pedido de
apoio financeiro da Associação Cultural e Desportiva de Lourizela para a reparação e
pintura de um muro e pintura interior e exterior da Escola de Lourizela, tendo apresentado
um orçamento no valor de € 4 980,00 (quatro mil, novecentos e oitenta euros). Analisado
o pedido e a respetiva informação financeira, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a atribuição de um subsídio até 30% do valor total pelos trabalhos acima
referidos, mediante a entrega das respetivas faturas e celebração de um protocolo.----------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u), 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.---------------------------------------

Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Componentes de Apoio à Família –
Aprovação dos Valores referentes aos Escalões e respetivas Tabelas de Comparticipação:
- À semelhança de anos anteriores, 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 respetivas
tabelas de comparticipações para o ano letivo de 2015/2016. Foram, de igual modo,
aprovados por unanimidade, os valores dos encargos trimestrais dos Jardins de Infância
para a aquisição de bens e serviços destinados ao prolongamento do horário e fornecimento
de refeições para as crianças a movimentar através do Fundo de Maneio já constituído. O
órgão executivo aprovou, ainda, o pagamento da componente refeição até trinta dias após a
apresentação da fatura mensal emitida pelas IPSS. De igual modo, foi aprovado, por
unanimidade, manter os acordos com as IPSS locais, mediante a renovação dos protocolos
de cooperação para o ano letivo 2015/2016, com o valor de € 2,10 (dois euros e dez
cêntimos) por refeição para as IPSS que apenas fornecem a refeição.--------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular – 1º CEB – Protocolo de
Cooperação – Ano Letivo 2015/2016: - Foi aprovada, por unanimidade, a assinatura dos
Protocolos de Cooperação entre o Município de Sever do Vouga, o Agrupamento de
Escolas de Sever do Vouga e o Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do
Vouga, de forma a assegurar as Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo
2015/2016.-----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Fundação Bernardo Barbosa de Quadros – Protocolo – Transportes Escolares: - Este
assunto foi retirado da ordem do dia por não ter sido cumprido o prazo de submissão do
documento, sendo analisado numa próxima reunião com os demais que estão a ser
elaborados.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

