--------------------------------------------ATA N.º 02/2018----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezoito.--------------------- No dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezoito, 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 ata.--------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, Presidente;
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente; Paulo César de Bastos
Martins, Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo, Ricardo Manuel Tavares da Silva e Raul
Alberto da Conceição Duarte, Vereadores.------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e cinco minutos, tendo sido dispensada
a leitura da ata da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os
membros que estiveram presentes naquela reunião, depois de ter sido aprovada e assinada
em minuta no final da mesma.---------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de Elisabete Henriques.----------------------------------------- Antes de colocar a ata da reunião anterior à votação, o presidente da Câmara Municipal
perguntou se alguém queria dizer alguma coisa sobre o documento.---------------------------Paulo Martins disse que, na reunião anterior, tinha-se falado muito sobre os animais
errantes, o Centro de Saúde, e, uma petição contra o encerramento do serviço de
atendimento complementar, mas que não aparece na ata. Mais disse que, no final da
deliberação da ratificação das ofertas, a ata não refere que tinham sido os vereadores do
PSD que solicitaram a apresentação da proposta analisada.--------------------------------------O Diretor de Departamento disse que essas observações ficariam registadas na ata desta
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------A ata da reunião anterior foi aprovada, por unanimidade, pelos membros António
Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva e Raul Duarte.-----------------------------------------------Ordem de Trabalhos-----------------------------------------• Atribuição Apoio às Freguesias – Investimentos e Atividades 2018-----------------------• Proposta Adiantamento Subsídio 2018---------------------------------------------------------• Proposta Aprovação Ofertas---------------------------------------------------------------------• Projeto 3ª Alteração ao Loteamento da Zona Industrial de Cedrim-------------------------• Pedido Isenção Taxas-----------------------------------------------------------------------------• Fundos de Maneio---------------------------------------------------------------------------------• Auto de Medição n.º 2 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”-----• Auto de Revisão n.º 2 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”------• Auto de Suspensão de Trabalhos da Empreitada “Ecocentro – Valorização
Ambiental”-----------------------------------------------------------------------------------------• Pedido de Antecipação de Fundos Disponíveis------------------------------------------------• Recuperação de Habitação – Incêndio Portela----------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 19 de janeiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
operações orçamentais = € 2 558 525,61 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil,
quinhentos e vinte e cinco euros e sessenta e um cêntimos) e operações não orçamentais =
€ 608 283,43 (seiscentos e oito mil, duzentos e oitenta e três euros e quarenta e três
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 016 162,29 (dois
milhões, dezasseis mil, cento e sessenta e dois euros e vinte e nove cêntimos).---------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------1) Agim – Compra de Merchandising: - Foi dado conhecimento ao órgão executivo do
documento comprovativo da aquisição de artigos promocionais, da Feira do Mirtilo, à
Agim.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva informou que, na altura, tinha solicitado a fatura de compra que a Agim
efetuou e não o documento de aquisição do município.-------------------------------------------O presidente da Câmara Municipal disse que iria solicitar a cópia da fatura à Agim.---------

2) Lista Associações com Moradas: - O órgão executivo tomou conhecimento da lista das
associações do concelho e respetivas moradas.-----------------------------------------------------3) Relação de Bens e Serviços de 2017: - O órgão executivo tomou conhecimento da
relação de bens e serviços adjudicados durante o ano de 2017.----------------------------------4) Relação Empreitadas 2017: - A Câmara Municipal tomou conhecimento da relação das
empreitadas adjudicadas em 2017.-------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins perguntou ao presidente da Câmara Municipal se existe alguma previsão
para o fim das obras no campo de Rocas do Vouga e se existe alguma justificação para o
seu atraso. Mais perguntou quando tinha sido aprovada a empreitada.------------------------O presidente da Câmara Municipal disse que o fim da obra estava previsto para o final do
mês de janeiro e que o atraso deveu-se, em parte, ao facto de ser mais do que uma empresa
a trabalhar na empreitada. Sobre a aprovação da empreitada, o presidente da Câmara
Municipal disse que iria fazer-lhe chegar essa informação.--------------------------------------Pedro Lobo perguntou se, na relação de bens e serviços de 2017 fornecida, constavam
todos os bens e serviços do ano 2017 e qual tinha sido o critério.-------------------------------O Diretor de Departamento disse que, da relação, constavam apenas os que obrigam a
procedimento.-------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo pediu que fosse enviada informação de todos os bens e serviços do 4º trimestre
de 2017, e que fosse prestada essa informação trimestralmente.---------------------------------Ricardo Silva disse que ainda não tinha recebido uma resposta ao pedido de informação
que tinha feito sobre a classificação das vias do concelho.---------------------------------------O Diretor de Departamento disse ter enviado a resposta, via e-mail, no dia 08 janeiro, com
conhecimento do executivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Atribuição Apoio às Freguesias – Investimentos e Atividades 2018: - Foram analisadas as
propostas de realização de atividades e investimentos que as freguesias apresentaram para
efeitos de apoio por parte do Município nos termos do regulamento em vigor:---------------Freguesia
Investimento
Atividades
União de Freguesias de
Arranjo de espaços verdes
Festa das Eiras 2018
Cedrim e Paradela
do edifício da Junta de
Freguesia
Freguesia de Couto de
Beneficiação da cozinha da Lembranças de Natal
Esteves
Casa da Fonte
crianças CECE, viagem
anual sénior; Casa da Fonte
– homenagem Fundação
Solidários e 2 viagens a
combinar
Freguesia de Pessegueiro do Requalificação dos WC
Percurso pedestre – Rota
Vouga
públicos junto à sede da
das Lampreias e transporte
freguesia
de crianças 1º ciclo e Jardim
de Infância
Freguesia de Rocas do
Substituição do telhado no
Férias séniores
Vouga
edifício sede da freguesia e
pintura interna e externa do
mesmo
Freguesia de Sever do
Balneários ringue da
Transporte para a piscina;
Vouga
Senhorinha; garagem e
vigilância florestal;
armazém; toponímia;
florestal
caminhos agrícolas e
equipamento informático
União de Freguesias de
Reparação e pintura interior Festa da freguesia de
Silva Escura e Dornelas
e exterior do cemitério
Dornelas 30 de junho;
velho em Dornelas;
passeio-convívio a Dornelas
decapagem, metalização e
(Pampilhosa da Serra);
pintura do portão de entrada encontro com freguesia de
do cemitério velho em
Silva Escura (Maia),

Dornelas

fomentar relações
institucionais…; aquisição
de materiais, criação de
parque de lazer, no Outeiro
Silva Escura e reparação de
tanque e fontanário público
Freguesia de Talhadas
Aquisição de um soprador;
Organização do Festival do
ramal de luz elétrica em
Grupo Típico de Talhadas,
Silveira; Pavimentação e
jantar convívio 2018,
montagem de estrutura para almoço para idosos quadra
um armazém
natalícia
Havendo freguesias que ainda não apresentaram um orçamento das atividades ou
investimentos, propõe-se a aprovação do apoio até ao limite indicado no regulamento e nas
seguintes condições:------------------------------------------------------------------------------------a) Pagamento de 85% através da apresentação de orçamento ou fatura ou informação da
despesa suportada;---------------------------------------------------------------------------------b) Pagamento de 15% através da apresentação de relatório onde conste as seguintes
informações:
despesa, publicitação e algumas fotografias das atividades e
investimentos realizados;-------------------------------------------------------------------------c) O compromisso deverá prescrever a 31 de dezembro de 2018.-----------------------------Ricardo Silva perguntou quem iria assegurar o subsídio da freguesia de Talhadas, uma vez
que os órgãos daquela freguesia tinham caído. Mais perguntou se o presidente da Câmara
Municipal iria nomear uma comissão administrativa.---------------------------------------------O presidente da Câmara Municipal disse que o atual executivo da freguesia de Talhadas é
que vai assumir a receção do subsídio.--------------------------------------------------------------O Diretor de Departamento disse que, neste momento, é o atual executivo que está em
gestão e, daqui a uns tempos, será o Secretário de Estado da Administração Local a indicar
a comissão administrativa e a marcação da eleição intercalar, para instalação dos novos
órgãos da freguesia.------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins perguntou se os equipamentos desportivos tinham sido todos transferidos
para as Juntas de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara Municipal disse que os equipamentos nas freguesias de Cedrim,
Pessegueiro do Vouga e Sever do Vouga tinham sido protocolados com as Juntas de
Freguesia e que os outros tinham sido protocolados com associações desportivas.-----------Paulo Martins perguntou porque é que a Freguesia de Couto de Esteves tinha colocado a
viagem anual sénior se é uma atividade co-comparticipada entre a Câmara Municipal e a
Junta?-----------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara Municipal disse que tinha sido uma opção da Junta de Freguesia.-A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de apoios até ao valor das
despesas a suportar em cada atividade ou investimento e até aos limites previstos no
regulamento.---------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva e Raul Duarte.--------------------------------------------------------------------------Proposta Adiantamento Subsídio 2018: - À semelhança de anos anteriores, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, proceder ao pagamento de um adiantamento no
valor de metade do subsídio aprovado no ano passado para ser pago às associações
desportivas e filarmónicas que se encontrem atualmente em atividade.------------------------a) Culturais (Bandas Filarmónicas):------------------------------------------------------------------ Banda União Musical Pessegueirense..............................................................€ 5 000,00
- Filarmónica Severense......................................................................................€ 5 000,00
b) Desportivos:------------------------------------------------------------------------------------------- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga............................€ 4 750,00
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas..............................................................€ 5 250,00
- JAP – Juventude Académica Pessegueirense...................................................€ 4 500,00
- Sever Fintas......................................................................................................€ 1 250,00
- Vouga Sport Clube...........................................................................................€ 3 750,00

Esta deliberação só se tornará eficaz se os atuais representantes das coletividades se
comprometerem a manter as mesmas atividades e aumentar, caso seja possível, bem como
assumirem o compromisso de entregar a candidatura ao subsídio anual deste ano, com
submissão obrigatória até 30 de março próximo.--------------------------------------------------Paulo Martins perguntou se o facto do Centro de Recreio e Cultura de Rocas receber mais
do que a JAP se devia à atividade cultural do rancho.---------------------------------------------O presidente da Câmara Municipal disse que o valor refletia o subsídio do ano passado e
que todos os anos há ajustamentos mas que o valor compreendia a atividade global da
associação.-----------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins perguntou se havia alguma novidade em relação às obras do pavilhão da
ACRPV.--------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara Municipal disse que, inicialmente, a proposta era para uma
intervenção no interior e, uma vez que existem problemas de infiltrações, será necessário
intervir primeiro na resolução desse problema.-----------------------------------------------------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, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva e Raul Duarte.--------------------------------------------------------------------------Proposta Aprovação Ofertas: - Considerando ser habitual a oferta de produtos nas visitas
fora do concelho, nas visitas de outras entidades ao concelho, e, ainda, em eventos ou
atividades promovidas pelo município, enquadráveis nas competências previstas no artigo
33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal autorizou a compra para
entrega de ofertas até ao valor de € 150,00, por cada.---------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva e Raul Duarte.--------------------------------------------------------------------------Projeto 3ª Alteração ao Loteamento da Zona Industrial de Cedrim: - De acordo com a
informação apresentada pelo Gabinete de Planeamento, Urbanismo e Edificação, o órgão
executivo aprovou, por unanimidade, a versão inicial do “Projeto da 3ª Alteração ao
Loteamento da Zona Industrial de Cedrim” para efeitos de audiência pública.----------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva e Raul Duarte.--------------------------------------------------------------------------Pedido Isenção Taxas: - A Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, a isenção do
pagamento das taxas relacionadas com a emissão de um alvará de utilização, de acordo
com o pedido apresentado pela JAP – Juventude Académica Pessegueirense e respetiva
informação dos serviços administrativos.-----------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2, do artigo 8º do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva e Raul Duarte.--------------------------------------------------------------------------Fundos de Maneio: - À semelhança de anos anteriores, e tomando em consideração o
previsto no ponto 2.9.10.1.11, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprovou
o POCAL, foi aprovado, por unanimidade, manter constituídos os fundos de maneio para o
ano económico de 2018, de acordo com os seguintes valores:-----------------------------------Presidência.................................................................................................................€ 250,00
Secretaria....................................................................................................................€ 100,00
Centro das Artes e do Espectáculo.............................................................................€ 150,00
Jardins de Infância......................................................................................................€ 670,00
Biblioteca Municipal..................................................................................................€ 150,00
Museu Municipal..........................................................................................................€ 50,00
CPCJ...........................................................................................................................€ 102,35
AAE – Vougapark......................................................................................................€ 100,00
Foi aprovado, também, por unanimidade, a constituição dos Fundos de Maneio, bem como
o Regulamento Interno respeitante aos fundos de maneio.---------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva e Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------

Auto de Medição n.º 2 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”: - A
Câmara Municipal analisou e aprovou, por maioria, o seguinte auto de medição de
trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------“Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”:-------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor de € 10 552,56 (dez mil,
quinhentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e seis cêntimos), acrescido do IVA.----Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo e
Raul Duarte; Abstenção – Ricardo Silva, por ser uma obra cuja abertura foi aprovada no
mandato anterior.---------------------------------------------------------------------------------------Auto de Revisão n.º 2 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”: - A
Câmara Municipal tomou conhecimento da seguinte revisão de preços, tendo os valores
sido confirmados pelos serviços técnicos:-----------------------------------------------------------“Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”, conforme a segunda revisão, sem qualquer
valor dos trabalhos realizados sujeitos a revisão.--------------------------------------------------Pedro Lobo perguntou se a empreitada estava a correr bem e se o prazo de execução estava
a ser cumprido. Mais perguntou a partir de que data é que tinha começado a contar o prazo
de execução, por curiosidade e porque tinha estado a ler a lei e pensava que era a data da
consignação.---------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara Municipal disse que a empreitada estava a correr normalmente e
que não sabia a data, mas que iria fazer-lhe chegar essa informação.---------------------------Auto de Suspensão de Trabalhos da Empreitada “Ecocentro – Valorização Ambiental”: Foi presente uma Informação Técnica dos Serviços Técnicos de Obras Públicas
relacionada com a suspensão do prazo da empreitada de “E
Ecocentro – Valorização
Ambiental”. O presidente da Câmara Municipal explicou que a suspensão estava
relacionada com pequenas alterações no local que necessitam de ser estudadas.--------------Ricardo Silva perguntou se tinha sido um gabinete externo a elaborar o projeto.-------------O presidente da Câmara Municipal disse que não eram de cá.-----------------------------------Pedro Lobo perguntou a partir de qual data iniciou o prazo de execução da empreitada.----Mais perguntou se os trabalhos já tinham sido suspensos no dia 4 dezembro 2017 e, no dia
27 dezembro, o presidente da Câmara Municipal tinha dito que as obras estavam a correr
bem. Perguntou se tinha havido algum engano nas datas.----------------------------------------O presidente da Câmara Municipal disse ser possível haver um engano nas datas.-----------Pedro Lobo alertou ser necessário ter em atenção aos prazos de execução e não lhe parecia
que fossem assim tão pequenas as alterações.------------------------------------------------------Ricardo Silva perguntou se a suspensão iria acarretar custos a mais no valor da obra.-------O presidente da Câmara Municipal disse que não.-------------------------------------------------Ricardo Silva perguntou se o gabinete de projetos que fez o projeto devia ser
responsabilizado por a obra estar parada durante três meses.------------------------------------O presidente da Câmara Municipal disse não haver problema, uma vez que se trata de uma
questão de entendimento entre as partes, e que tinha sido de acordo comum entre as partes
no local.--------------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo disse que aprovava o auto de suspensão desde que não houvesse qualquer
custo a mais para a Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------A Câmara Municipal aprovou, por maioria, a suspensão do prazo da empreitada de
“E
Ecocentro - Valorização Ambiental” por um prazo de 150 dias, nos termos da alínea a) do
artigo 297º do CCP.------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo e
Raul Duarte. Contra – Ricardo Tavares, com a seguinte declaração de voto “Havendo
erros no projeto acho que deve ser o gabinete de projetos responsabilizado e nunca a
Câmara Municipal ficar com essa responsabilidade, por isso voto contra, se houver uma
responsabilidade futura da Câmara Municipal volto a optar pelo voto contra.”-------------Pedido de Antecipação de Fundos Disponíveis: - Foi presente e analisado um pedido de
antecipação de fundos disponíveis.-------------------------------------------------------------------Paulo Martins pediu que fosse explicado o assunto em análise.---------------------------------O Diretor de Departamento fez uma pequena apresentação daquilo que o pedido de
antecipação de fundos disponíveis se tratava.-------------------------------------------------------

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o aumento dos fundos disponíveis,
designadamente no valor de € 2 570 166,59 (dois milhões, quinhentos e setenta mil, cento
e sessenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos).---------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 4º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.---Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva e Raul Duarte.--------------------------------------------------------------------------Recuperação de Habitação – Incêndio Portela: - Foi presente um processo de candidatura
ao Regulamento para Apoio à Reabilitação de Habitações para Famílias Carenciadas, em
nome de Celeste Rodrigues Silva, na sequência de um incêndio ocorrido no passado dia 14
de janeiro de 2018 que deixou a família desalojada. Analisada a candidatura e respetiva
informação técnica, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, prestar apoio à
recuperação da habitação através da realização de trabalhos demolição, construção e
arranjo, num valor total aproximado de € 9 000,00 (nove mil euros).--------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 16º do Regulamento para Apoio à
Reabilitação de Habitações para Famílias Carenciadas do Concelho de Sever do Vouga.---Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------ 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

