--------------------------------------------ATA N.º 18/2018----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de setembro de dois mil e dezoito.---------------------- No dia vinte e seis de setembro 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 cinco 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----------------------------------------- Viagem-Convívio Sénior 2018------------------------------------------------------------------ Transporte Alunos Jobra-------------------------------------------------------------------------- Pedido de Isenção de Taxa – Associação São Mateus-------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em vinte de setembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
operações orçamentais = € 3 270 312,45 (três milhões, duzentos e setenta mil, trezentos e
doze euros e quarenta e cinco cêntimos) e operações não orçamentais = € 625 680,72
(seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta euros e setenta e dois cêntimos).--------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 370 103,27 (trezentos e
setenta mil, cento e três euros e vinte e sete cêntimos).-------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Relatório sobre a Informação Económica, Financeira e Orçamental: -.O órgão executivo
tomou conhecimento do relatório, elaborado pelo auditor externo, sobre a informação
económica, financeira e orçamental do primeiro semestre de 2018.-----------------------------Paulo Martins disse considerar que os graus de execução estavam muito abaixo daquilo
que era esperado.---------------------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente da Câmara Municipal disse que, o ativo está numa fase muito adiantada
de inventariação, incluindo a nível de registo predial, que tem uma avaliação coerente,
feita por técnicos e não sobre o valor patrimonial atribuído pelas Finanças, o que faz com
que a situação financeira do município reflita essa subavaliação do seu património. Mais
disse que, no atual semestre já foram adquiridas, por via do direito privado, várias
propriedades, quer do projeto Naturvouga, quer para a estrada da Arrôta, e que isso tudo
está em contabilização, sendo evidente que entra para o valor patrimonial, não pelo valor
patrimonial atribuído pelas Finanças, mas pelo montante da aquisição.------------------------O vereador Paulo Martins disse acreditar que muito daquela despesa, que não foi efetuada,
tem a ver com o atraso financeiro que existe na empreitada do Centro Escolar.--------------O Vice-presidente disse que as aquisições efetuadas entretanto contavam e, ainda, as
empreitadas que estão em execução.-----------------------------------------------------------------Valor da redução do IMI – artigo 112-A: - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos
valores da redução do IMI dos anos de 2017 e 2018.----------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente da Câmara Municipal aproveitou este período para dar conhecimento do
conteúdo do parecer emitido pela CCDR-C, recebido naquele dia, sobre a gratuitidade dos
transportes escolares até ao 12º ano, através da leitura do mesmo. Sendo que a CCDR-C
indica a Delegação Regional de Educação do Norte como entidade competente nas
matérias relacionadas com o sistema educativo, o Vice-presidente da Câmara Municipal
informou o executivo de que irá colocar a mesma questão à DGEstE.--------------------------

Paulo Martins agradeceu o relatório da Feira Nacional do Mirtilo 2018, disponibilizada na
última reunião de Câmara, dizendo que o documento contém informação daquilo que foi
executado, e bem, mas que ficava aquém daquilo que pode ser um relatório mais objetivo,
para que possam, no próximo ano, avaliar para ver se há melhorias que possam ser feitas.-O Vice-presidente perguntou o que é que o vereador considerava ser informação objetiva
que pudesse ser incluída no relatório.----------------------------------------------------------------O vereador Paulo Martins disse que, o relatório deve conter a quantificação do número de
visitantes, ainda que seja difícil contabilizar, informação dos vendedores do tipo e
quantidade de mirtilos transacionados e, ainda, procurar saber, junto das iniciativas
realizadas, mesmo in loco, nomeadamente com profissionais do setor, perceber se a
iniciativa criada foi bem recebida e se a expetativa criada estava conforme aquilo que
interessava, uma vez que, o relatório apresenta as iniciativas realizadas, mas não os seus
resultados.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente disse que iria informar-se sobre a possibilidade de quantificar o número
de visitantes. Quanto às opiniões dos vendedores e quantidades vendidas, afirmou que iria
procurar saber se essa informação existe e qual a apreciação dos expositores.----------------Paulo Martins continuou a sua intervenção falando sobre o campo de jogos de Rocas do
Vouga, onde tinha estado recentemente, para elogiar as obras realizadas no mesmo.
Perguntou até que ponto a autarquia pode, ou não, considerar mais duas melhorias
naquelas instalações, nomeadamente, encontrar uma forma de criar um depósito maior para
a água que abastece o relvado e, ainda, a criação de uma bancada para abrigo do sol e
chuva.----------------------------------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente informou que a situação do depósito de água é provisória, uma vez que
estão a ser articulados um conjunto de interesses para prover que haja água num depósito
com capacidade suficiente. Sobre a colocação de bancadas, o Vice-presidente disse que
ficava a nota, sendo que as obras realizadas no campo tinham sido totalmente custeadas
pelo município e que iam melhorando a pouco e pouco.------------------------------------------Terminando a sua intervenção, Paulo Martins perguntou como é que estava a correr o
transporte das crianças para as escolas primárias de Couto de Esteves e Rocas do Vouga,
uma vez que lhe tinha sido transmitido que não estava a correr bem.---------------------------Elisabete Henriques disse não existirem novidades sobre esse assunto e que, talvez, a
solução passa por atrasar as atividades extracurriculares.-----------------------------------------O Vice-presidente informou existirem alguns constrangimentos a serem operacionalizados.
---------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Viagem-Convívio Sénior 2018: - A Câmara Municipal tomou conhecimento da
informação elaborada pelo Gabinete de Desenvolvimento Local, com a XX Viagem
Convívio Sénior, a realizar-se no próximo dia 12 de outubro de 2018 e que tem como
destino a Quinta do Cruzeiro. Foi aprovado, por unanimidade, o encargo a suportar pelo
Município com os transportes, sendo que as Freguesias asseguram 50% desse valor e,
ainda, a aquisição dos bonés para os participantes.------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo da Silva,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Transporte Alunos Jobra: - De acordo com o pedido efetuado pelo Conservatório de
Música da Jobra, e respetiva proposta apresentada pelo Vice-presidente da Câmara
Municipal, o órgão executivo ratificou, por unanimidade, o pagamento do transporte dos
alunos severenses que frequentam aquele conservatório, nos próximos dias 21 e 22 de
setembro de 2018, ao Centro Cultural da Branca, onde irão participar na atividade de
preparação do arranque do ano letivo de 2018/2019.----------------------------------------------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 da Silva,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Pedido de Isenção de Taxa – Associação São Mateus: - Através de carta datada de 12 de
setembro de 2018, a Associação São Mateus – Idealizar & Concretizar veio requerer a
isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma licença especial de ruído
para realização das festas em honra de São Mateus, realizadas nos passados dias 20 a 22 de
setembro de 2018.
Analisado o pedido e respetiva informação dos serviços

administrativos, a Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, a isenção do pagamento
da referida taxa.-----------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do Regulamento e Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo da 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

