--------------------------------------------ATA N.º 16/2018----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e dois de agosto de dois mil e dezoito.------------------------- No dia vinte e dois de agosto 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: 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, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------- Foram registadas as faltas justificadas de António Coutinho e Almeida e Costa.--------A ata da reunião anterior foi aprovada, por unanimidade, pelos membros Paulo Martins,
Pedro Lobo e Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Corrida de Rolamentos - Apoio logístico------------------------------------------------------- Gala das Sete Maravilhas à Mesa - Transporte------------------------------------------------ Componentes de Apoio à Família – Escalões e Tabelas de Comparticipação----------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em dezassete de agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes
valores: operações orçamentais = € 2 716 286,80 (dois milhões, setecentos e dezasseis mil,
duzentos e oitenta e seis euros e oitenta cêntimos) e operações não orçamentais = €
626 296,52 (seiscentos e vinte e seis mil, duzentos e noventa e seis euros e cinquenta e dois
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 100 685,30 (cem mil,
seiscentos e oitenta e cinco euros e trinta cêntimos).----------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins informou ter enviado um e-mail, naquela manhã, ao Diretor de
Departamento, a solicitar uma lista de contactos.--------------------------------------------------Ricardo Silva interveio para falar sobre uma barreira, do lado esquerdo do arruamento
novo, para se saber a quem pertence e quem tem quem que a limpar.--------------------------Elisabete Henriques disse que a limpeza desse local estava agendada para breve.------------Ricardo Silva questionou a responsabilidade da limpeza da área envolvente ao Centro de
Saúde, perguntando se a Câmara Municipal já tinha feito alguma limpeza naquele local.---Elisabete Henriques disse ter havido um ano em que a Câmara Municipal foi fazer a
limpeza por estar muito degradado e porque havia a promessa, por parte da tutela, que
iriam celebrar um protocolo de cedência para ser o município a fazer a sua manutenção, o
que ainda não aconteceu.------------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva perguntou se a Câmara Municipal tinha feito alguma coisa, em relação à
moção apresentada em Assembleia Municipal, sobre o pagamento dos transportes
escolares até ao 12º ano.-------------------------------------------------------------------------------Elisabete Henriques disse que esse assunto está a ser trabalhado, sendo necessário realizar
um estudo para ver se é possível haver verba para o efeito, não estando, ainda, finalizado o
trabalho de recolha de elementos.--------------------------------------------------------------------A propósito da questão levantada pelo colega Ricardo Silva, sobre o Centro de Saúde,
Paulo Martins disse que tinha duas intervenções para fazer na reunião de hoje, que iria
apresentar no dia 12 de setembro, mas que iria anteceder uma delas para depois dar uma
resposta, que é a transferência de competências, sendo que, a lei que foi aprovada, diz que,
as Câmaras Municipais podem, até ao dia 15 de setembro, propor, ou oferecerem-se, para
que a transferência de competências seja executada já para o ano de 2019. Sendo uma das
transferências o Centro de Saúde, perguntou se não iam a tempo de fazer alguma coisa
baseado nessa transferência de competências, para evitar esperar mais três anos para poder
tomar alguma decisão sobre a área envolvente do Centro de Saúde e nas suas instalações.--

Elisabete Henriques disse que, a lei da transferência de competências saiu na semana
passada e não existe, ainda, regulamentação sobre a mesma, sendo uma decisão que tem de
ser pensada e ponderada, uma vez que a lei tem de ser vista e analisada, que é o que está a
ser feito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Corrida de Rolamentos – Apoio logístico: - A Câmara Municipal ratificou, por
unanimidade, o apoio logístico concedido ao Clube Recreativo e Cultural de Talhadas,
para a realização de uma corrida de carrinhos de rolamentos, no passado dia 18 de agosto
de 2018, na freguesia de Talhadas.-------------------------------------------------------------------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 – Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------Gala das Sete Maravilhas à Mesa – Transporte: - A Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, suportar o custo com o transporte e jantar do grupo de Sever do Vouga que
irá estar presente na Gala das Sete Maravilhas à Mesa, no próximo dia 26 de agosto de
2018, em Tomar.----------------------------------------------------------------------------------------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 – Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------Componentes de Apoio à Família – Escalões e Tabelas de Comparticipação: - À
semelhança de anos anteriores, foi analisada a informação emitida pela Técnica dos
Serviços Sociais referente aos valores dos escalões para refeições e prolongamento nos
Jardins Infantis. O órgão executivo tomou conhecimento dos escalões e respetivas tabelas
de comparticipações para o ano letivo de 2018/2019. Foram, ainda, aprovados, por
unanimidade, os valores dos encargos trimestrais dos Jardins de Infância para a aquisição
de bens e serviços destinados ao prolongamento do horário e fornecimento de refeições
para as crianças a movimentar através do Fundo de Maneio já constituído.-------------------Votação: A favor – 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

