--------------------------------------------ATA N.º 22/2018----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezoito.--------------------- No dia vinte e oito de novembro 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 quinze 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, Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Vouga Trail Sever do Vouga--------------------------------------------------------------------- Incentivo à Natalidade – Pedidos Deferidos--------------------------------------------------- Aquisição Amigável de Terreno “Rua de Novelide de Cima e Rua de Ventosinhos de
Cima”------------------------------------------------------------------------------------------------ Criação de Novo Topónimo da Freguesia de Sever do Vouga------------------------------ Pedidos de Isenção de Taxa:---------------------------------------------------------------------- Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Feira do Livro-------------------------- Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Saídas de Campo---------------------- Audioglobo Academia----------------------------------------------------------------------- Apoio à Filarmónica Severense – Fardamento e Instrumentos------------------------------ Auto de Medição n.º 5 “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”----------------------- Auto de Revisão n.º 5 “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”------------------------ Reserva Arqueológica Municipal - Regulamento Interno e Designação de Técnico----- RBL – Protocolo para Transportes Escolares e SeverIn-------------------------------------- Associação dos Trabalhadores do Município – Subsídio---------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em oito de novembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
operações orçamentais = € 2 758 458,25 (dois milhões, setecentos e cinquenta e oito mil,
quatrocentos e cinquenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos) e operações não
orçamentais = € 625 457,00 (seiscentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete
euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 749 653,06 (setecentos
e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três euros e seis cêntimos).-------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Paulo Martins interveio para recomendar, no âmbito do projeto Naturvouga, a
realização de uma análise técnica das condições dos diversos taludes que sustentam a E.N.
16, de forma a que seja produzido um relatório onde conste o estado desses taludes para
intervenção, ou não, no futuro. Seguidamente, perguntou se existe um protocolo prédefinido de procedimentos que as associações devem cumprir aquando da candidatura ao
apoio financeiro do município e, ainda, quais são os critérios com que a Câmara Municipal
se rege para atribuir os valores dos subsídios após esses procedimentos serem efetuados.
Finalmente, perguntou qual tinha sido o resultado da reunião realizada com os projetistas
do Centro Escolar que iria acontecer na semana passada. Mais alertou para o facto de o
estacionamento continuar a servir de estaleiro com as consequências de não se poder lá
estacionar.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente disse registar a sugestão sobre a E.N. 16, sendo evidente que isso será
feito aquando da intervenção. Sobre a concessão dos apoios às associações, disse não

existir um protocolo pré-definido e que os critérios constam do Programa para a Concessão
de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao
Associativismo, que deixa um pouco de subjetividade na apreciação das candidaturas, mas
que a equipa que as analisa leva em conta as atividades desenvolvidas, o seu nível de
intervenção social, cultural, desportiva, a sua dimensão, para a prossecução do seu objetivo
social, bem como os encargo que suporta, o tipo e objetivos das suas atividades e os
relatórios que as associações apresentam.-----------------------------------------------------------Paulo Martins disse que, no seu entender, a documentação a preencher deve ser igual para
todas as associações.-----------------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente disse que os documentos a apresentar eram iguais para todos, mas que o
valor a atribuir era diferente, porque era consoante as atividades a serem realizadas ao
longo do ano.--------------------------------------------------------------------------------------------Mais informou o vice-presidente que a oposição poderia apresentar propostas de alteração
do regulamento. ----------------------------------------------------------------------------------------Sobre o Centro Escolar e como resposta, disse o Vice-presidente que a reunião não se
realizou e estava agendada para o próximo dia 29 de novembro. -------------------------------Ricardo Silva interveio para dizer que a Câmara Municipal devia apertar muito mais com
as associações, por considerar que estava a dar demais a quem fazia muito pouco. Mais
alertou para o mau estado das estradas devido às intervenções da AdRA, principalmente no
lugar dos Felgares e estrada do Vale da Anta até Silva Escura, entre outras.------------------Elisabete Henriques informou que a estrada dos Felgares estava, atualmente, a ser
intervencionada. Mais informou que a obra estrada do Vale da Anta até Silva Escura
estava a recuperar depois do empreiteiro da primeira intervenção ter falido.------------------O Vice-presidente informou que a Câmara Municipal tem tomado as iniciativas todas que
se têm mostrado necessárias para o avanço da obra.-----------------------------------------------Paulo Martins voltou a intervir para pedir que a AdRA avisasse os moradores antes de
procederem às intervenções, coisa que não aconteceu na Costa Redonda.---------------------O Vice-presidente disse que, na última intervenção, a AdRA cumpriu com isso.-------------Paulo Martins acrescentou que a AdRA também não avisou a junta e a GNR. ---------------Ricardo Silva sugeriu que se aumentasse a deslocação para Albergaria-a-Velha, às
segundas-feiras, porque ajudaria os alunos que não têm aulas na manhã desse dia para
poderem estar mais tempo com os pais.----------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Vouga Trail Sever do Vouga: - A Câmara Municipal aprovou, por maioria, o pagamento
das despesas inerentes à realização da prova desportiva “Vouga Trail”, a ser organizada
pela Associação AZtrail, em parceria com o município, dividida nos eventos Vouga Ultra
Trail, Vouga Trail Longo, Vouga Trail Curto e Caminhada Vouga, marcada para o dia 19
de janeiro de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva perguntou qual era o custo da realização do evento, ao que foi respondido
pela vereadora Elisabete Henriques que o custo seria de € 4 900,00.---------------------------Ricardo Silva perguntou se os concorrentes teriam direito a prémios monetários, tendo-lhe
sido respondido que não haveriam prémios monetários.------------------------------------------Ricardo Silva afirmou que aquele valor era muito elevado para a realização daquele tipo de
prova.-----------------------------------------------------------------------------------------------------A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Contra - Ricardo Silva, que apresentou a seguinte declaração de voto: “voto contra porque
não tenho a informação do valor final da prova e o que vai custar ao Município de Sever
do Vouga.”----------------------------------------------------------------------------------------------Incentivo à Natalidade – Pedidos Deferidos: - Na sequência da entrada em vigor do
Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade, a técnica superior do serviço de Ação
Social elaborou uma informação interna com mais três candidaturas aprovadas. Analisada
a informação, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a despesa total de € 1
500,00 (mil e quinhentos euros), a pagar aos seis candidatos.-----------------------------------A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete Henriques
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------Aquisição Amigável de Terreno “Rua de Novelide de Cima e Rua de Ventosinhos de
Cima”: - O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o seguinte auto de expropriação

amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram efetuadas pelo
vereador Raul Duarte, assumindo o município a satisfação dos encargos que dele constam:a) “Rua de Novelide de Cima e Rua de Ventosinhos de Cima”:---------------------------------- de Fernando Figueiredo, NIF 217142842, a venda de uma parcela de terreno com 5m2,
pelo valor de € 5,00 (cinco euros) de um prédio rústico inscrito sob o artigo matricial
5020, da Freguesia de Sever do Vouga.---------------------------------------------------------A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete Henriques
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------Criação de Novo Topónimo da Freguesia de Sever do Vouga: - Foi aprovada, por
unanimidade, a criação do seguinte topónimo para a freguesia de Sever do Vouga:----------- Largo do Município, do espaço compreendido entre a Calçada do Jardim, a Rua do
Jardim e a Avenida Comendador Augusto Martins Pereira, até ao início da Rua do
Comércio.-------------------------------------------------------------------------------------------A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete Henriques
e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Ricardo Silva saiu às 16:13 e não regressou à reunião, pelo que não interveio
nem participou nas votações dos pontos que se seguem.------------------------------------------Pedidos de Isenção de Taxa:--------------------------------------------------------------------------1) Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Feira do Livro: - O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização
do autocarro municipal, no período compreendido entre 26 de novembro e 07 de dezembro
de 2018, por parte do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga, para o transporte das
crianças do pré-primário e 1º ciclo à sede do Agrupamento para participação na Feira do
Livro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------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.----------------------------------------------------A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e Raul
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------2) Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Saídas de Campo: - A Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
utilização do autocarro municipal, durante o ano letivo de 2018/2019, por parte do
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga, para o transporte dos alunos do 3º e 4º ano
do primeiro ciclo, no âmbito da atividade “Conhecer o Património Histórico/Natural
Local”.---------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e Raul
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------3) Audioglobo Academia: - Através de carta datada de 13 de novembro 2018, a
Audioglobo Academia veio requerer a isenção do pagamento da taxa relacionada com a
utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 09 de dezembro de 2018,
para a realização de um workshop/concerto de bateria. Analisado o pedido, a Câmara
Municipal decidiu contactar a Audioglobo para saber se irão ser cobrados bilhetes de
entrada.---------------------------------------------------------------------------------------------------Apoio à Filarmónica Severense – Fardamento e Instrumentos: - De acordo com o pedido
apresentado pela Filarmónica Severense e proposta do presidente da Câmara, o órgão
executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário àquela
entidade, no valor de € 2 050,00 (dois mil e cinquenta euros), para apoiar a despesa tida
com a aquisição de mais peças de fardamento e instrumentos.-----------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e, ainda, o n.º 3 do artigo 7º do Programa para a Concessão
de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao
Associativismo do Concelho.-------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo ausentou-se durante a discussão e votação deste ponto.----------------------------A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Elisabete Henriques e Raul Duarte.--------------Auto de Medição n.º 5 “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”: - A Câmara
Municipal analisou e aprovou, por maioria, o auto de medição n.º 5, de trabalho contratual,

no valor de € 17 482,25 (dezassete mil, quatrocentos e oitenta e dois euros e vinte e cinco
cêntimos), acrescido do IVA, da empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”.-A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Abstenções - Paulo Martins e Pedro Lobo.---------------------------------------------------------Auto de Revisão n.º 5 “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”: - A Câmara Municipal
analisou e aprovou, por maioria, a quinta revisão da empreitada “Qualificação do Espaço
Público – 1ª Fase”, cujos valores foram confirmados pelos serviços técnicos, no valor de €
3 691,88 (três mil, seiscentos e noventa e um euros e oitenta e oito cêntimos).---------------Pedro Lobo perguntou se era a primeira vez que vinha à reunião um auto de revisão,
daquela obra, com valores, tendo o Vice-presidente respondido que sim.----------------------O Diretor de Departamento disse que a revisão definitiva corrigiria todas as revisões
anteriores.------------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo disse que queria perceber como é que era daqui para a frente. Isto é, se viria
um auto de revisão por cada auto de medição, mesmo que o auto de revisão não atualizasse
os preços (fosse a zero), o que não tinha qualquer lógica.----------------------------------------O Diretor de Departamento disse que iria procurar saber exatamente a forma de elaboração
das revisões para, numa próxima reunião, prestar esse esclarecimento.
A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Abstenções - Paulo Martins e Pedro Lobo.---------------------------------------------------------Reserva Arqueológica Municipal – Regulamento Interno e Designação de Técnico: Estando a ser efetuados os procedimentos tendentes à criação de uma reserva municipal de
arqueologia, foi elaborado o Regulamento Interno da Reserva Municipal de Arqueologia.
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o regulamento e, ainda, a designação de
Pedro Pina Nóbrega como técnico responsável pela reserva municipal.------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea k) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e Raul
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------RBL – Protocolo para Transportes Escolares e SeverIn: - O órgão executivo aprovou, por
unanimidade, a alteração do protocolo celebrado entre o município e a RBL – Rodoviária
da Beira Litoral, S.A., para continuar a assegurar o transporte escolar e o SeverIn, nos
termos da proposta apresentada, com integração do serviço do SeverIn nas carreiras
públicas (excluídas da contratação pública), bem como a criação de uma nova carreira
pública (licenciada como demonstraram) para o transporte de pessoas (e designadamente
estudantes) entre Sever do Vouga e a Central de Camionagem de Albergaria-a-Velha,
numa primeira fase, às sextas-feiras e domingos, com possibilidade de revisão. De igual
forma, foi aprovada e autorizada a respetiva despesa.---------------------------------------------A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e Raul
Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------Associação dos Trabalhadores do Município – Subsídio: - A Câmara Municipal aprovou,
por maioria, a atribuição de um subsídio, no valor de € 6 000,00 (seis mil euros) à
Associação de Trabalhadores do Município de Sever do Vouga.--------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea p), do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------A favor - Almeida e Costa, Pedro Lobo, Elisabete Henriques e Raul Duarte; Abstenção Paulo Martins.----------------------------------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

