------------------------------------------ACTA N.º 22/2015---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e quinze.-------------------- No dia vinte e cinco de novembro 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 da funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, 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 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, Raul Duarte, Idalina Tavares e António
Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos---------------------------------------- Candidatura Ocupação na AAE (VougaPark)--------------------------------------------------- Freguesia de Sever do Vouga – Alteração de Apoio------------------------------------------- Compromissos Plurianuais “Estrada do Campo em Paradela”-------------------------------- Votos de Pesar---------------------------------------------------------------------------------------1) Dr. Manuel Augusto Santiago e Costa--------------------------------------------------------2) Atentados Paris----------------------------------------------------------------------------------- Autos de Receção Provisória---------------------------------------------------------------------- Autos de Revisão------------------------------------------------------------------------------------ Autos de Medição----------------------------------------------------------------------------------- Dia Mundial da Diabetes – Autorização de Despesa----------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 20 de outubro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 2 866 199,06 (dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil,
cento e noventa e nove euros e seis cêntimos) e Operações não orçamentais = € 594 369,93
(seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e nove euros e noventa e três
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 026 503,08 (dois
milhões, vinte e seis mil, quinhentos e três euros e oito cêntimos).-----------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira interveio para colocar algumas questões, começando por perguntar para
quando estaria prevista a abertura do Museu Municipal, uma vez que, há meses, tinha sido
falado que seria no mês de julho do corrente ano.-------------------------------------------------Sobre a aproximação da época de Natal, questionou o que estava previsto em termos de
promoção e divulgação do comércio local.---------------------------------------------------------Mais questionou o ponto de situação da carta educativa.-----------------------------------------Por fim, perguntou quanto representava o valor atualmente a ser cobrado pela recolha dos
resíduos sólidos urbanos, em termos de custo.-----------------------------------------------------Respondendo às questões colocadas, e começando pelo Museu Municipal, o presidente da
Câmara Municipal informou que o atraso na abertura prendia-se com alguns problemas na
instalação elétrica e, ainda, devido ao concurso a decorrer para a integração de um técnico
especializado através de um estágio PEPAL, não prevendo a abertura do Museu Municipal
para antes do início do próximo ano.----------------------------------------------------------------Sobre a época Natalícia, o presidente da Câmara Municipal informou que já tinham sido
solicitados orçamentos para a iluminação de Natal e que a resposta estava a ser demorada.Quanto à carta educativa, o presidente da Câmara Municipal informou que estava a
decorrer um processo de alteração e monitorização, àquelas que eram as propostas iniciais
e que apontavam para a criação do centro educativo, por uma equipa designada para o
efeito dentro da Assembleia Municipal, que estava a trabalhar em conjunto com a equipa
técnica do município. Mais disse que a fase inicial da carta educativa, o projeto de

arquitetura do centro escolar, tinha sido elaborada por um estagiário de arquitetura que,
entretanto, tinha apresentado proposta para os projetos de especialidade para poder ser
completado o processo.--------------------------------------------------------------------------------Por fim, o presidente da Câmara informou que, a receita da cobrança dos resíduos sólidos
urbanos não cobria os custos com a recolha, mas que ficava menos dispendioso fazer o
serviço internamente do que contratar uma empresa para o efeito. Mais informou que
estava a ser trabalhada a revisão do tarifário, por obrigação legal e acompanhamento do
ERSAR, também, no seio da CIRA estava a ser ponderada a harmonização das tarifas de
todos os municípios por haver um grande desfasamento das mesmas.-----------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Candidatura Ocupação na AAE (VougaPark): - Foi presente a proposta do presidente da
Câmara relacionada com a instalação da empresa Metalinofer - Construções Metálicas,
Lda. na Área de Acolhimento Empresarial (Vougapark) que pretende, também, a redução
do valor da ocupação em € 100,00 por serem uma empresa “startup”. Analisada a
proposta, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a instalação da empresa
Metalinofer na AAE e, ainda, a redução do valor mensal da ocupação em € 100,00, atenta
a justificação apresentada na informação.-----------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 5º do Regulamento Interno da
Área de Acolhimento Empresarial.------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Freguesia de Sever do Vouga – Alteração de Apoio: - Na sequência da aprovação dos
apoios às freguesias em reunião de 11 de novembro de 2015, foi verificada, na Informação
n.º 36-DAF/2015, uma falha no cálculo do apoio à Freguesia de Sever do Vouga para os
pedidos enquadráveis em Atividades Diversas pelo que se indicou € 2 500,00 quando o
apoio poderia ter sido de € 4 000,00. Assim, foi aprovado, por unanimidade, alterar o
valor do apoio a atribuir à Freguesia de Sever do Vouga para as Atividades Diversas do
ano de 2015 para € 4 000,00, passando a deliberação a ter a seguinte redação:---------------5) Freguesia de Sever do Vouga: - A Freguesia de Sever do Vouga apresentou o seu
pedido de apoio para o ano de 2015 na seguinte forma:------------------------------------------a) Apoio Financeiro ao Investimento – construção de rampa para deficientes na sede;
obras de vedação das garagens e armazéns da freguesia; troca de viatura e execução de
telheiro na Escola da Senhorinha, com um custo de € 12 408,00, podendo ser apoiado
até € 5 000,00 por parte da Câmara Municipal;------------------------------------------------b) Apoio Financeiro para Atividades Diversas – ações de prevenção contra incêndios
florestais e ações de proteção da floresta contra pragas, no valor total de € 4 926,00,
podendo ser apoiado até € 4 000,00 por parte da Câmara Municipal.-----------------------O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o apoio financeiro para investimentos no
valor de € 5 000,00 (cinco mil e quinhentos euros) e para atividades diversas no valor de €
4 000,00 (quatro mil euros), através do pagamento de 65% daquele valor de imediato e
35% após a entrega da despesa realizada e prova da publicitação, exceto quanto à atividade
cujo apoio pode ser pago na totalidade porque já apresentaram os comprovativos de
publicitação e de despesa realizada.------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 8º do Regulamento Municipal de
Atribuição de Apoios às Freguesias.-----------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Compromissos Plurianuais “Estrada do Campo em Paradela”: - Nos termos da informação
apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, solicitar à Assembleia
Municipal a autorização para a assunção de compromissos plurianuais, relativamente à
abertura de um procedimento para a empreitada “Estrada do Campo em Paradela”, (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.--------------------------------------Votos de Pesar:-----------------------------------------------------------------------------------------1) Dr. Manuel Augusto Santiago e Costa: - A Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a proposta de um voto de pesar pela morte do senhor Dr. Manuel Augusto

Santiago e Costa, prestigiado Severense, médico, que foi membro da Assembleia
Municipal de Sever do Vouga, Diretor do Centro de Saúde de Sever do Vouga e Provedor
da Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, que dedicou sempre muita atenção ao
seu concelho, contribuindo com empenho para a resolução dos seus problemas.-------------2) Atentados em Paris: - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta de
um voto de pesar em memória das vítimas dos atentados ocorridos em Paris, no dia 13 de
novembro de 2015, que dizimaram mais de uma centena de cidadãos inocentes, incluindo
portugueses, apresentando, também, sinceras condolências às famílias e manifestando toda
a solidariedade para com o povo Francês e a França, país onde surgiram ideias de
liberdade, fraternidade e igualdade, com que nos identificamos.--------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Autos de Receção Provisória: - Foram recebidas provisoriamente, as obras indicadas em
baixo, conforme autos elaborados e assinados pelos respetivos responsáveis, nos termos do
artigo 395º, do Código dos Contratos Públicos:----------------------------------------------------- “Beneficiação de Apartamentos – Bairro Social da Bela Vista”.------------------------------- “Comunidade Intergeracional – Parque de Interidades - Parque Geriátrico e Radical”.---Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Autos de Revisão: - A Câmara tomou conhecimento das seguintes revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “E.M. 554-1 Saída de Felgares ao Limite do Concelho”, conforme a terceira revisão, no
valor de -€3 808,56 (três mil, oitocentos e oito euros e cinquenta e seis cêntimos).-----b) “Reparação de Pequenos Troços e Largos - I”, conforme a primeira revisão, sem
qualquer valor dos trabalhos realizados até novembro 2015 sujeitos a revisão.----------c) “Beneficiação da E.N. 328-1 – Sever do Vouga a Rocas”, conforme a primeira revisão,
sem qualquer valor dos trabalhos realizados até novembro 2015 sujeitos a revisão.----------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Autos de Medição: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, os
seguintes autos de medição de trabalhos:-----------------------------------------------------------a) “E.M. 554-1 Saída de Felgares ao Limite do Concelho”:--------------------------------------Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor de € 39 015,71 (trinta e nove
mil, quinze euros e setenta e um cêntimos), acrescido do IVA.-----------------------------b) “Reparação de Pequenos Troços e Largos - I”:-------------------------------------------------Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de € 10 567,50 (dez mil, quinhentos
e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.-------------c) “Beneficiação da E.N. 328-1 – Sever do Vouga a Rocas”:------------------------------------Auto de Medição n.º 1 de trabalhos a menos no valor de € 144 893,25 (cento e
quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três euros e vinte e cinco cêntimos),
acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Dia Mundial da Diabetes – Autorização de Despesa: - Foi ratificada, por unanimidade, a
despesa efetuada para apoiar a atividade “Dia Mundial da Diabetes”, realizada no passado
dia 14 de novembro de 2015, que consistiu na oferta de uma lona, t-shirts e autocolantes.--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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

