--------------------------------------------ATA N.º 14/2018----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e cinco de julho de dois mil e dezoito.------------------------- No dia vinte e cinco de julho 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 Rui Fernando Fernandes Loureiro, Técnico Superior do Serviço de Gestão
Financeira 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 nove 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, com as alterações sugeridas,
pelos membros Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Regulamento do Conselho Municipal da Juventude ----------------------------------------- Edifício - Obras de Reorganização dos Serviços - Projeto de execução ------------------ Zona Industrial de Cedrim - Lote n.º 31 - Venda de parcela -------------------------------- Venda de trator ------------------------------------------------------------------------------------ Abertura de Procedimento Concursal ---------------------------------------------------------- Isenção de Taxas – Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do
Vouga ----------------------------------------------------------------------------------------------- Isenção de Taxas – Agim ------------------------------------------------------------------------ Ficavouga 2018 - Plano de Coordenação e Segurança ------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria: Em dezanove de julho, o “Resumo Diário de Tesouraria”
apresentava os seguintes valores em euros: operações orçamentais de 2 945 125,57 (dois
milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, cento e vinte e cinco euros e cinquenta e sete
cêntimos) e operações não orçamentais de 631 170,47 (seiscentos e trinta e um mil, cento e
setenta euros e quarenta e sete cêntimos).-----------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Em vinte de julho, os fundos disponíveis apresentava o valor em
euros de 968 179,25 (novecentos e sessenta e oito mil, cento e setenta e nove euros e vinte
e cinco cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins, sobre o parecer jurídico da AGIM, agradeceu o seu envio e questionou se
foi realizada alguma alteração depois da data de envio do parecer, dado que o mesmo é de
março de 2017, e se existiu alguma situação que tenha acontecido que contrarie o referido
parecer. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Vice-Presidente informou que o município está a cumprir escrupulosamente o parecer da
CCDRC. -------------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins pediu ainda informações sobre as situações seguintes: o estado de abandono
da Escola da Senhorinha (São Macário); a falta de limpeza da Ecopista; e as competências
exercidas pelo Vice-Presidente pela ausência, por baixa médica, do Presidente de Câmara.
Rui Loureiro informou que relativamente à escola está a ser verificada a situação legal
entre a freguesia de Sever do Vouga e o Município, pois a mesma tem dois números de
matrizes, uma em nome da freguesia a outra em nome do município. -------------------------O Vice-Presidente informou que os trabalhos de limpeza da Ecopista já foram iniciados na
zona de Cedrim, estando agora a iniciar também na zona da Foz. Relativamente às
competências por si exercidas na ausência do Presidente de Câmara, informou que as
exerce de acordo com o descrito no n.º 3 do artigo 57.º do Anexo à Lei n.º 5-A/2002 de 11
de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedro Lobo pediu mais fiscalização para fazerem cumprir a sinalização de segurança na
limpeza de estradas que está a decorrer no concelho e pede para que se apure o que se
passa na AGIM e resolva esta situação de uma vez. ----------------------------------------------O Vice-Presidente informou que dará teor deste pedido aos serviços, para fiscalizarem a
execução da limpeza ao nível da segurança rodoviária, para o devido cumprimento das
normas legais. ------------------------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva pede que se resolva a situação da rotunda situada junto do Bombeiros
Voluntários de Sever do Vouga, pois nem sempre são cumpridas as regras de trânsito. ----O Vice-Presidente informou que dará teor deste pedido ao Serviço de Obras para
estudarem esta situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Regulamento do Conselho Municipal da Juventude: - O órgão executivo apreciou e
aprovou a versão final do regulamento, para submissão à Assembleia Municipal, por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva e Elisabete
Henriques. -----------------------------------------------------------------------------------------------Edifício - Obras de Reorganização dos Serviços - Projeto de execução: - Foi presente e
analisada a Informação dos Serviços Técnicos de Obras Públicas, relacionada com o
projeto de execução para a “Instalação de Serviços – Edifício: Obras de Reorganização dos
Serviços”, tendo o órgão executivo aprovado por unanimidade, o projeto de execução. ----Votação: A favor – Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Paulo Martins, Pedro Lobo e
Ricardo Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------Zona Industrial de Cedrim - Lote n.º 31 - Venda de parcela: - Foi presente e analisada a
proposta de venda à Sociedade Jorge Soares Martins & Filho de uma parcela de terreno
para se anexar ao Lote n.º 31 da Zona Industrial de Cedrim, no valor de euros 5 265,00,
tendo o órgão executivo aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º 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. -----------------------------------------------------------------------------Venda de trator: - Foi presente e analisada a proposta para venda em hasta pública, do
trator da marca Same, matrícula 41-27-ME, com preço base em euros de 2 200,00 e a
composição dos elementos do júri, tendo o órgão executivo aprovado por unanimidade. ---Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea cc) do n.º 1 do artigo 33.º 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. -----------------------------------------------------------------------------Abertura de Procedimento Concursal: - No âmbito do artigo 10.º da Lei n.º 12-A/2010, de
30 de junho, foi elaborada e presente uma proposta do Vice-presidente da Câmara
Municipal para a abertura de um procedimento concursal, com vista à contratação de um
Técnico Superior para exercer funções na área de Administração Pública – Menor em
Ordenamento do Território e Urbanismo, tendo o órgão executivo aprovado por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte. -----------------------------------------------------------------------------Isenção de Taxas – Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do
Vouga: - Através de correio eletrónico datado de 05 de julho de 2018, a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga veio requerer a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a utilização do autocarro municipal, no dia 15 de
julho, para uma viagem à Escola de Infantes e Cadetes, em Maceda, Ovar. Analisado o
pedido e respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal ratificou,
por unanimidade, a isenção do pagamento da referida taxa no valor de euros de 28,62
(vinte e oito euros e sessenta e dois cêntimos). ----------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º 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. ------------------------------------------------------------------------------

Isenção de Taxas – Agim: - Através de correio eletrónico datado de 11 de julho de 2018, a
AGIM - Associação para os Pequenos Frutos e Inovação Empresarial veio requerer a
isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do autocarro municipal, no dia
16 de julho, para realizar o transporte de duas turmas de formandos que estão a frequentar
uma formação de operador de transformação de produtos agrícolas, a uma empresa de
enchidos, em Lousã, Coimbra. Analisado o pedido e respetiva informação dos serviços
administrativos, a Câmara Municipal ratificou, por maioria, a isenção do pagamento da
referida taxa no valor de euros 66,66 (sessenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos). ----Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais. ---------------------------------------------------Votação: A favor – Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte; Abstenção –
Ricardo Silva; Contra – Paulo Martins, com a seguinte declaração de voto “o contrato
programa assinado em dezembro com a AGIM pretende financiar formações que a mesma
realiza, assim não devíamos estar a isentar taxas que já estamos a financiar”; O vereador
Pedro Lobo não participou na votação, por estar ausente da sala. ------------------------------Ficavouga 2018 - Plano de Coordenação e Segurança: - O órgão executivo analisou e
aprovou o Plano de Coordenação e Segurança da Ficavouga 2018, por unanimidade. ------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. --------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

