--------------------------------------------ATA N.º 10/2018----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e três de maio de dois mil e dezoito.--------------------------- No dia vinte e três 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 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.--------------------------------------------------------------------------- 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, Pedro Lobo e Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Aquisições Amigáveis de Terreno-------------------------------------------------------------- Isenção de Taxas – Universidade Sénior Rotary Sever do Vouga-------------------------- Proposta Utilização Gratuita Autocarro Municipal – Ex-combatentes--------------------- Bolsas de Estudo 2017/2018 – Lista Definitiva--------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 17 de maio, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
operações orçamentais = € 3 284 703,31 (três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil,
setecentos e três euros e trinta e um cêntimos) e operações não orçamentais = €
614 989,28 (seiscentos e catorze mil, novecentos e oitenta e nove euros e vinte e oito
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 791 399,87 (um
milhão, setecentos e noventa e um mil, trezentos e noventa e nove euros e oitenta e sete
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins perguntou se o montante dos compromissos assumidos no reporte atual
eram compromissos que, não sendo assumidos pela Câmara Municipal, teriam de ser
liquidados.-----------------------------------------------------------------------------------------------Mais tarde, o Diretor de Departamento informou quais foram os compromissos registados
no período.-----------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins perguntou se havia alguma calendarização para a publicação do livro sobre
as pontes do Rio Vouga, encomendado ao Dr. Tavares, uma vez que tinha sido entregue há
dois anos. Perguntou se era possível reagendar o horário da recolha dos resíduos dos
contentores subterrâneos, uma vez que tem sido abordado por pessoas que reclamam o
horário e a demora na recolha.------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente informou não existir uma previsão para a publicação do livro.------------Elisabete Henriques informou que a recolha seletiva é feita pela ERSUC, que estabelece a
sua rota e que a mesma já tinha sido alterada, pois estava a ser feita entre as 08:30 e 09:00
e agora é entre as 10:00 e 12:00. Mais disse que, a recolha é demorada porque é o
motorista que tem de fazer tudo sozinho.-----------------------------------------------------------Ricardo Silva interveio para recomendar o melhoramento do parque de estacionamento da
Feira das Talhadas. Sugeriu, ainda, a colocação de alguns pontos de água e meia dúzia de
caixotes de lixo na Ecopista, uma vez que está a aproximar-se a altura de maior utilização
da mesma e, talvez, uma ou outra casa de banho. Sobre a Feira do Mirtilo, disse continuar
a achar que a divulgação não estava a ser a melhor. Disse ter sido alertado para o facto de,
na E.N. 16, quem vai de Pessegueiro para Fontelas, existirem muitas árvores a penderem
para a estrada. Disse ter tido conhecimento de uma casa, no Bouço, em Pessegueiro do
Vouga, que tem cerca de cem cães. Por fim, disse ter sido informado de que existe uma

moradia localizada no Barreiro ou em Couto de Esteves, não sabendo o local ao certo, que,
mesmo depois de embargada, continuavam em andamento as obras nessa moradia.---------Pedro Lobo perguntou qual era o ponto de situação do plano municipal de emergência.----O Vice-presidente informou que, o melhoramento do parque de estacionamento da Feira
das Talhadas é da competência da Junta de Freguesia. Sobre a Ecopista, disse registar as
sugestões. Quanto à divulgação da Feira Mirtilo, informou que ainda se está a pouco mais
de um mês da sua realização e que estava a ser tratado. Sobre as árvores a penderem para
a estrada, o Vice-presidente informou que esse assunto estava a ser tratando com os meios
necessários. Relativamente à casa do Bouço, disse que, embora não sejam cem cães, a
GNR já tinha ido a essa casa levantar autos. Sobre o embargo, disse julgar saber do que se
trata, havendo uma obra de construção de uma casa que, mal chegou ao conhecimento da
Câmara Municipal, foi logo ordenado o seu embargo e mediante informação da jurista,
dependia de um parecer prévio vinculativo da APA, tendo sido enviado para o Ministério
Público, e que o processo está, atualmente, nas vias judiciais, pelo que o município virá a
ser informado. Dirigindo-se a Pedro Lobo, disse que, qualquer plano tem de ser
apresentado à reunião de Câmara e que o município tem um plano municipal de
emergência.----------------------------------------------------------------------------------------------Elisabete Henriques disse que o plano estava a ser revisto para ser trazido à Câmara
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo perguntou se estava tudo limpo.-------------------------------------------------------O Vice-presidente disse que a limpeza vai sendo feita e que, em princípio, na primeira
quinzena do próximo mês, o exército virá disponibilizar uma máquina para o efeito.-----------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------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 o município a satisfação dos encargos que
deles constam:-------------------------------------------------------------------------------------------a) “Alargamento da Estrada de Abobareira/Tendal do Linho”:----------------------------------- de Maria da Assunção Rodrigues Mendes, NIF 178303690, a cedência gratuita de uma
parcela de terreno com 113m2, de um prédio rústico, da Freguesia de Rocas do Vouga.-Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------b) “Naturvouga”:---------------------------------------------------------------------------------------- de Maria Helena da Silva Roxo, NIF 186781830, residente no lugar de Vinha Dónega,
na freguesia de Pessegueiro do Vouga, a venda de um terreno com 178m2, pelo valor de
€ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis euros), do prédio rústico inscrito sob o artigo
matricial 2119, da Freguesia de Pessegueiro do Vouga, confrontando do norte com
estrada nacional, do sul com o Rio Vouga, do nascente com Valdemiro Martins Pereira
e do poente com Júlio Marques.------------------------------------------------------------------Paulo Martins congratulou a decisão tomada para a adquisição, por via do projeto
Naturvouga, de todo o terreno que vai da Grela até à Foz. Perguntou porque é que era
utilizado o termo “supostamente proprietários” no envio das cartas aos proprietários.-------O Vice-presidente disse que, em determinados prédios, a informação que consta na matriz
é divergente com a da posse atual dos prédios e no registo aparece como omisso.-----------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------c) “Naturvouga”:---------------------------------------------------------------------------------------- de António Rebelo Marques, NIF 152679871, residente no lugar do Muro, n.º 36, na
freguesia de Pessegueiro do Vouga, a venda de um terreno com 1177m2, pelo valor de €
2 354,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro euros), do prédio rústico inscrito sob
o artigo matricial 2120, da Freguesia de Pessegueiro do Vouga, confrontando do norte
com estrada nacional, do sul com o Rio Vouga, do nascente com Ilídio Henriques e do
poente com Glória Henriques Correia.-----------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------d) “Área de Reabilitação Urbana de Sever do Vouga – 2ª Fase”:---------------------------------

- a aquisição a Manuel Joaquim Marques, NIF 171368959 e mulher Maria Ercília
Marques Barbosa, NIF 171368967, residentes no lugar de Nespereira de Baixo, da
freguesia de Rocas do Vouga, concelho de Sever do Vouga; Etelvina do Carmo
Marques, NIF 113917694, residente no lugar de Vila Fria, da União das Freguesias de
Silva Escura e Dornelas, concelho de Sever do Vouga; Flor de Ascensão Coutinho
Marques, NIF 132444445 e marido Abel Dias Filipe, NIF 132444453, residentes no
lugar de Sanfins, da freguesia de Rocas do Vouga, concelho de Sever do Vouga, de um
terreno com a área de 592m2, pelo valor de € 25 050,00 (vinte e cinco mil e cinquenta
euros), correspondente ao prédio urbano situado no Galteiro, na freguesia e concelho de
Sever do Vouga, inscrito sob o artigo matricial 498 e descrito na Conservatória de
Registo Predial de Sever do Vouga sob o número 300, a confrontar do norte com Daniel
de Almeida, do sul com Domingos Dias, do nascente com herdeiros de Alexandre
Tavares de Figueiredo e do poente com estrada. Mais foi deliberado que o pagamento
será efetuado da seguinte forma: € 12 000,00 com a assinatura do auto de expropriação,
sendo entregue € 4 000,00 a cada um dos comproprietários; e o remanescente, que
corresponde a € 13 050,00 na data da celebração da escritura de compra e venda, sendo
entregue o valor de € 4 350,00 a cada um dos comproprietários.----------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Isenção de Taxas – Universidade Sénior Rotary Sever do Vouga: - Através de e-mail
datado de 23 de abril de 2018, o Rotary Club de Sever do Vouga veio requerer a isenção
do pagamento da taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo,
no próximo dia 10 de junho de 2018, para a realização de uma atividade de angariação de
fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito do projeto “Dou Mais Tempo à
Vida”. Analisado o pedido e respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa de utilização do
CAE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2, do artigo 8º do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Proposta Utilização Gratuita Autocarro Municipal – Ex-combatentes: - Foi presente uma
proposta para a disponibilização de um autocarro, para uma viagem dos ex-combatentes, a
Lisboa, no próximo dia 10 de junho de 2018.------------------------------------------------------Pedro Lobo perguntou se não teria de constar da proposta o preço do autocarro ou o
número de participantes?------------------------------------------------------------------------------Elisabete Henriques disse que, aquela atividade não estava a ser organizada pelo município
e que, todos os anos, era solicitada a cedência do autocarro da Câmara Municipal, mas que
este ano, o nosso motorista não podia fazer o transporte.-----------------------------------------Paulo Martins disse que, por aquilo que várias pessoas que lhe tinham falado, noutros anos,
os ex-combatentes tinham levado as suas famílias e havia ex-combatentes que eram
excluídos, não sabendo se é por vontade deles ou se existe uma falha na divulgação.-------Elisabete Henriques disse que a Câmara Municipal apenas cedia o transporte e não sabe
como é que eles se agrupavam.-----------------------------------------------------------------------Analisada a proposta, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a disponibilização de
um autocarro para uma viagem dos ex-combatentes, a Lisboa, no próximo dia 10 de junho
de 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------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 - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Bolsas de Estudo 2017/2018 – Lista Definitiva: - Na sequência da publicação da lista
provisória dos alunos beneficiários à bolsa de estudo, e uma vez que não foi recebida
qualquer reclamação, foi aprovado, por unanimidade, passar a lista de bolsas de estudo de
provisória para definitiva, conforme documento arquivado no processo deste reunião.-------

De igual modo foram aprovados os apoios, na forma de bolsas, a pagar aos alunos
beneficiados ao abrigo do previsto no regulamento e alínea hh) do n.º 1 do artigo 33ºdo
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

