--------------------------------------------ATA N.º 09/2018----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia nove de maio de dois mil e dezoito.---------------------------------- No dia nove de maio 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 da funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, 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.--------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e dez 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 António Coutinho.----------------------------------------A ata da reunião anterior foi aprovada, por unanimidade, pelos membros Almeida e Costa,
Paulo Martins, Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-----------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Feira Nacional do Mirtilo 2018 – Regulamento de Expositores---------------------------- Feira Nacional do Mirtilo 2018 – Norma de Apoios----------------------------------------- Dou Mais Tempo à Vida – Isenção de Taxas-------------------------------------------------- Aquisições Amigáveis de Terreno--------------------------------------------------------------- Auto de Medição----------------------------------------------------------------------------------- Auto de Revisão--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 03 de maio, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
operações orçamentais = € 2 848 362,89 (dois milhões, oitocentos e quarenta e oito mil,
trezentos e sessenta e dois euros e oitenta e nove cêntimos) e operações não orçamentais =
€ 632 782,68 (seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e dois euros e sessenta e
oito cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 976 960,45 (um
milhão, novecentos e setenta e seis mil, novecentos e sessenta euros e quarenta e cinco
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva interveio para dizer que tinha tido conhecimento de mais dois relatos sobre
os cães vadios e perguntou se o espaço localizado na Ermida, onde os cães se encontram, é
o mesmo que vai ser intervencionado no âmbito do orçamento participativo.-----------------O Vice-presidente disse que aquele espaço estava cedido à Associação Mimos e Tratos,
que solicitou o mesmo para colocar um abrigo animal, e nessa circunstância, concorreu ao
orçamento participativo e vão ser iniciadas as obras que constam do projeto. Quanto aos
cães, disse que, tinha sido contactado o canil de Ovar, há dois dias, para ver se podiam
acolher os animais, porque, o canil de Ílhavo, com quem o município tem um acordo, já
informou que não tem capacidade para receber mais cães.---------------------------------------Ricardo Silva perguntou se a Associação Mimos e Tratos pode acolher os cães se forem
capturados.-----------------------------------------------------------------------------------------------Vice-presidente respondeu que, se a associação tiver condições para isso, sim.---------------Continuando a sua intervenção, Ricardo Silva solicitou que fosse fornecido o número de
alunos, do Ensino Básico, que a Câmara Municipal custeou transporte nos anos letivos de
2016/2017 e 2017/2018, e respetivo valor total desse mesmo transporte.----------------------Paulo Martins interveio para dizer que, na última reunião de Câmara, tinha solicitado, e
proposto, em seu nome e em nome do seu colega de bancada, que, na parte inicial das
reuniões de Câmara, fosse apresentado um mapa das obras a decorrer e, uma vez que esse
mapa não surgiu, pediu que fosse esclarecido se tal é possível ou não.----------------------------O Vice-presidente disse que não tinha vindo o mapa, porque não tinha havido alteração em
relação à última reunião e que, quando houver alguma empreitada lançada, o mapa será
apresentado.---------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins continuou a sua intervenção dizendo que, uma vez que a estrada, em Sóligo,
não tinha sido reaberta na data prevista, perguntou se existia alguma previsão para a
mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Vice-presidente informou que a estrada tinha sido reaberta ao final do dia anterior à
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo interveio, dizendo que, relativamente às empreitadas, não tinha tido ocasião de
fazer o pedido de uma tabela mais completa, mas que, logo que possível, o pedido seria
apresentado. Mais disse que, uma vez que ainda não tinha recebido uma resposta ao
pedido efetuado sobre a empreitada do Ecocento, faria chegar o requerimento por escrito
com conhecimento do presidente da Assembleia Municipal.-------------------------------------O Vice-presidente informou que, ainda naquela manhã, tinha tido o cuidado de falar com
os técnicos, mas que os mesmos ainda não tinham o relatório pronto.-----------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Feira Nacional do Mirtilo 2018 – Regulamento de Expositores: - Foi aprovado, por
maioria, o Regulamento de Expositores da Feira Nacional do Mirtilo 2018.------------------Paulo Martins perguntou se existia um relatório da feira do ano passado, com o número de
visitantes, e com informação sobre a satisfação dos expositores, uma vez que é importante
para perceber se o evento está a ter uma maior ou menor atratividade.-------------------------Vice-presidente disse que esses dados foram recolhidos, mas, não tinham sido condensados
num documento.----------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins perguntou porque é que o regulamento em apreço estava a ser apresentado
na reunião de 09 de maio, quando a data limite para a participação tinha sido 30 de abril?
Mais disse ter sido mais fácil a decisão a tomar sobre este assunto se o documento tivesse
sido apresentado há mais tempo.---------------------------------------------------------------------O Vice-presidente disse que o regulamento tinha sido feito com experiência nos anos
anteriores e que tinham sido tidas em consideração as questões todas levantadas pelos
expositores.----------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins disse estar esclarecido sobre uma parte da sua pergunta, mas a parte
principal que queria ver esclarecida é porque é que o documento só veio à aprovação nesta
data?------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente disse que, com certeza, não tinha ficado pronto antes, e que ficava a
recomendação de que, mal o regulamento esteja elaborado, seja presente à Câmara
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte; Abstenções Paulo Martins e Ricardo Silva. O vereador Pedro Lobo ausentou-se durante a apreciação e
votação deste ponto.------------------------------------------------------------------------------------Feira Nacional do Mirtilo 2018 – Norma de Apoios: - Foi aprovada, por maioria, a Norma
de Apoios da Feira Nacional do Mirtilo 2018.-----------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte; Abstenções Paulo Martins e Ricardo Silva. O vereador Pedro Lobo ausentou-se durante a apreciação e
votação deste ponto.------------------------------------------------------------------------------------Dou Mais Tempo à Vida – Isenção de Taxas: - No âmbito do projeto “Dou Mais Tempo à
Vida”, desenvolvido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro em parceria com o município,
o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a isenção das seguintes taxas:------------------ Emissão de licença para divertimento público ao ar livre (missa campal);-------------------- Utilização do CAE para desfile de roupa de criança.--------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Aquisições Amigáveis de Terreno: - Foram presentes e analisados os seguintes autos de
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram
efetuadas pelo presidente da Câmara, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação
dos encargos que deles constam:---------------------------------------------------------------------a) “Estrada da Arrôta”:--------------------------------------------------------------------------------- de Maria Helena Pereira Cabral (CCH), NIF 708765823, a venda de um terreno com
691m2, pelo valor de € 2 764,00 (dois mil, setecentos e sessenta e quatro euros), do
prédio rústico inscrito sob o artigo matricial 4260, da Freguesia de Sever do Vouga,
confrontando do norte com caminho, do sul com Adelaide de Jesus, do nascente com
corga e do poente com caminho.-----------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------b) “Estrada da Arrôta”:---------------------------------------------------------------------------------

- de Maria Helena Pereira Cabral (CCH), NIF 708765823, a venda de uma parcela de
terreno com 1336m2, pelo valor de € 13 360,00 (treze mil, trezentos e sessenta euros),
do prédio rústico inscrito sob o artigo matricial 4266, da Freguesia de Sever do Vouga,
confrontando do norte com caminho, do sul com o limite da freguesia de Pessegueiro
do Vouga, do nascente com corga e do poente com estrada.---------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------c) “Estrada da Arrôta”:--------------------------------------------------------------------------------- de Maria Helena Pereira Cabral (CCH), NIF 708765823, a venda de uma parcela de
terreno com 552m2, pelo valor de € 2 208,00 (dois mil, duzentos e oito euros), do
prédio rústico inscrito sob o artigo matricial 4269, da Freguesia de Sever do Vouga,
confrontando do norte com Albano Martins dos Santos, do sul com caminho, do
nascente com caminho e do poente com Joaquim António de Figueiredo.-----------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------d) “Estrada da Arrôta”:--------------------------------------------------------------------------------- de Maria Helena Pereira Cabral (CCH), NIF 708765823, a venda de uma parcela de
terreno com 85m2, pelo valor de € 340,00 (trezentos e quarenta euros), do prédio rústico
inscrito sob o artigo matricial 4510, da Freguesia de Sever do Vouga, confrontando do
norte com Joaquim António de Figueiredo, do sul com Albano Martins Pereira, do
nascente com estrada e do poente com Alexandrino Rodrigues Varanda.------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Auto de Medição: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por maioria, o seguinte auto
de medição de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------a) “Centro Escolar de Sever do Vouga:------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 4 de trabalho contratual no valor de € 49 241,26 (quarenta e
nove mil, duzentos e quarenta e um euros e vinte e seis cêntimos), acrescido do
IVA.----------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins disse que, embora o Vice-presidente tivesse dito que a obra estava a andar a
um bom ritmo, face ao cronograma, a mesma apresenta duzentos mil euros de atraso.------O Vice-presidente disse que, de acordo com a informação transmitida pelo técnico, tinha
havido um atraso no cronograma, que não implica um atraso na empreitada, e que já
estavam a recuperar.------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e
Raul Duarte; Abstenção – Ricardo Silva.-----------------------------------------------------------Auto de Revisão: - A Câmara Municipal tomou conhecimento da seguinte revisão de
preços, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:-----------------------------“Centro Escolar de Sever do Vouga”, conforme a quarta revisão, sem qualquer valor dos
trabalhos realizados sujeitos a revisão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Esteve presente o senhor José Carlos Rodrigues Bastos, residente na Rua da Lombinha, na
freguesia de Pessegueiro do Vouga, que se fez acompanhar pelo senhor Custódio Tavares
Pereira de Lima, para falar sobre um assunto que tinha sido exposto ao Vice-presidente e
ao vereador Raul Duarte, sobre o muro em vias de cair perto da sua habitação e está a
prejudicar a sua propriedade.--------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente disse que já tinham ido ao local e que o assunto não estava esquecido,
mas que ainda não era possível fazer a intervenção.--------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

