--------------------------------------------ATA N.º 06/2018----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e oito de março de dois mil e dezoito.------------------------- No dia vinte e oito de março 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: José Manuel Barbosa de Almeida e Costa,
Vice-Presidente; Paulo César de Bastos Martins, Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo,
Ricardo Manuel Tavares da Silva, Maria Elisabete Martins Henriques e Raul Alberto da
Conceição Duarte, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de António Coutinho.-------------------------------------------- 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 que estiveram presentes naquela reunião, depois de ter sido aprovada e assinada
em minuta no final da mesma.------------------------------------------------------------------------A ata da reunião anterior foi aprovada, por unanimidade, pelos membros Almeida e Costa,
Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.--------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos-----------------------------------------• Apoio ao Arrendamento – Candidatura---------------------------------------------------------• Centro de Recreio e Cultura de Rocas do Vouga – Apoio ao Investimento------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 22 de março, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
operações orçamentais = € 2 759 225,19 (dois milhões, setecentos e cinquenta e nove mil,
duzentos e vinte e cinco euros e dezanove cêntimos) e operações não orçamentais = €
621 818,24 (seiscentos e vinte e um mil, oitocentos e dezoito euros e vinte e quatro
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 811 380,66 (oitocentos
e onze mil, trezentos e oitenta euros e sessenta e seis cêntimos).--------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo interveio para dizer que, não tinha recebido o relatório, sobre a situação do
Ecocentro, que lhe tinha sido prometido, e que continuava sem receber a lista das obras
que estavam a decorrer no concelho. Perguntou se havia algum desenvolvimento na
sequência da visita à Assembleia da República.----------------------------------------------------O Vice-presidente disse que o relatório do Ecocentro ainda não tinha sido fornecido ao
vereador Pedro Lobo porque irá ser fornecido ao executivo quando estiver pronto. Quanto
à lista das obras, informou que não tinham sido lançadas mais obras e as que estavam em
curso estavam a decorrer normalmente. Sobre a visita à Assembleia da República,
realizada na sequência de um convite feito pelos subscritores de uma petição, informou
que tinham estado a falar com os deputados e que estava agendada, para muito breve, uma
reunião com a senhora secretária de estado da saúde para esclarecer a situação do Serviço
de Atendimento Complementar.----------------------------------------------------------------------Ricardo Silva interveio para questionar o encerramento da piscina municipal e, ainda,
sobre a situação dos cães vadios, uma vez que tinha tido conhecimento de mais um relato.
Perguntou sobre uns trabalhos a serem realizados na travessa da variante de Cedrim, onde
tinha voltado a entrar água num muro.--------------------------------------------------------------Raul Duarte disse que, tinha sido colocado tapete naquele local e que, no cimo, junto a
uma sarjeta, o mesmo tinha resvalado e seria resolvido nos próximos dias.-------------------Respondendo às questões de Ricardo Silva, o Vice-presidente informou que, na piscina
municipal tinha havido um problema com as águas e que tinha havido necessidade de
substituição dos filtros, sendo que a mesma iria reabrir rapidamente, já em condições de
ficar para o futuro. Sobre os cães, disse ter confirmado que está na fase final o projeto de
execução das obras no espaço que a Câmara Municipal cedeu à Associação Mimos e
Tratos. Mais informou que, a nível sanitário, o município disponibiliza a vacinação e
colocação de chip a quem acolher esses animais.--------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia---------------------------------------

Apoio ao Arrendamento – Candidatura: - Foi presente uma informação interna, do Serviço
de Ação Social, relacionada com um pedido de apoio ao arrendamento urbano para fins
habitacionais. Analisada a informação, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
atribuição de um apoio mensal, no valor de € 75,00 (setenta e cinco euros), a Liliana
Patrícia Almeida Tavares Oliveira.-------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 1, do artigo 11º do Regulamento de Apoio ao
Arrendamento Urbano para Fins Habitacionais.---------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete Henriques e
Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------Centro de Recreio e Cultura de Rocas do Vouga – Apoio ao Investimento: - O Centro de
Recreio e Cultura de Rocas do Vouga apresentou um pedido de apoio extraordinário, para
a instalação de um sistema de aquecimento de águas sanitárias no Campo Capitão
Bernardo Barbosa de Quadros. Analisado o pedido e a respetiva informação financeira, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de €
5 000,00 (cinco mil euros), a pagar:------------------------------------------------------------------ 85% após assinatura do protocolo;-------------------------------------------------------------- 15% após a apresentação relatório simples, com indicação da despesa suportada e
fotografias dos trabalhos realizados.------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 7º do Programa para a Concessão
de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao
Associativismo do Concelho.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete Henriques e
Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Paulo Martins chegou às 16:00, não tendo participado nas votações, apenas deu
a informação que lhe tinha sido solicitada para a relação nominal dos responsáveis e anexo
(prestação de contas).-------------------------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

