--------------------------------------------ATA N.º 24/2018----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de dezembro de dois mil e dezoito.--------------------- No dia vinte e seis de dezembro 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, Elga Maria do Amaral Martins da Silva,
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 vinte 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.---------------------------------------------------------------------------- Foram registadas as faltas justificadas de António Coutinho e Pedro Lobo, substituído
por Elga Silva, nos termos da LAL. Foi verificada a identidade e legitimidade da eleita
convocada para substituir o vereador.---------------------------------------------------------------A ata da reunião anterior foi aprovada, por unanimidade, pelos membros Almeida e Costa,
Paulo Martins, Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-----------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Regulamento de Atribuição de Incentivos à Criação de Gado Tradicional - Raça
Arouquesa - Abertura de Procedimento-------------------------------------------------------- IPP – Protocolo para Residências Artísticas--------------------------------------------------- Projeto da Orquestra da Filarmonia das Beiras – Protocolo--------------------------------- Posto Territorial da GNR – Protocolo para Realização de Obras--------------------------- “Naturvouga - Reabilitação das Margens Ribeirinhas” – Decisão de Não Adjudicação- “Naturvouga - Reabilitação das Margens Ribeirinhas” – Decisão de Contratar---------- Empreitada “Remodelação do Edifício sede do Município de Sever do Vouga”--------- Auto de Medição n.º 6 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”----- Auto de Medição de Trabalhos a Menos n.º 1 da Empreitada “Qualificação do Espaço
Público - 1ª Fase”---------------------------------------------------------------------------------- Auto de Revisão n.º 6 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público - 1ª Fase”---------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em vinte e um de dezembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes
valores: operações orçamentais = € 2 672 481,86 (dois milhões, seiscentos e setenta e dois
mil, quatrocentos e oitenta e um euros e oitenta e seis cêntimos) e operações não
orçamentais = € 611 052,13 (seiscentos e onze mil, cinquenta e dois euros e treze
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 304 340,63 (trezentos e
quatro mil, trezentos e quarenta euros e sessenta e três cêntimos).------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins alertou para o facto de estar a ceder o muro de suporte ao talude junto à
Segurança Social. De seguida, solicitou o envio de uma listagem de todos os recintos de
multiusos do concelho, pertencentes ao município, com informação de quem é o domínio
legal e o domínio útil de cada um desses recintos.-------------------------------------------------Elga Silva interveio para perguntar em que situação se encontrava o Conselho Municipal
de Educação, e alertou para o facto de o regimento não se encontrar publicado no site do
município. Relativamente ao protocolo para a esterilização de animais, e fomentação da
adoção dos mesmos, informou que estava a ser organizado um movimento civil para
oposição à forma como é feita a esterilização, uma vez que os animais eram recolhidos e só
eram entregues aos seus donos até vinte dias. Sugeriu que uma clínica do concelho
disponibilizasse uma sala para que o responsável pela esterilização fizesse a esterilização e,
ao fim de algumas horas, os animais voltassem para casa.---------------------------------------O Vice-presidente interveio para informar que ainda não tinha sido agendada uma reunião
do Conselho Municipal de Educação por indisponibilidade física do presidente da Câmara

Municipal. Quanto ao protocolo para a esterilização dos animais errantes, informou que o
mesmo ainda não estava formalmente celebrado, uma vez que se tratava de um contrato
tripartido que se prendia com outras formalidades, sendo que, o que está previsto é a
disponibilização de uma sala de cirurgia, por parte da Clínica Veterinária do Vouga, para
o veterinário municipal efetuar as esterilizações.--------------------------------------------------Foi dada a palavra a Ricardo Silva que perguntou se a gestão do Vougapark era da
responsabilidade da Câmara Municipal, ao que o Vice-presidente respondeu que sim.
Ricardo Silva perguntou quantos colaboradores trabalhavam no Vougapark e qual o
orçamento que a Câmara Municipal disponibilizava e se o mesmo tinha sido ultrapassado.O Vice-presidente informou que o único colaborador do Vougapark era a Dr.ª Andreia
Fonseca.--------------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins perguntou se existia algum documento onde conste os custos e proveitos do
Vougapark.----------------------------------------------------------------------------------------------O Diretor de Departamento disse existir, na contabilidade, a listagem dos custos e
proveitos diretos do Vougapark.----------------------------------------------------------------------O Vice-presidente informou que o Diretor de Departamento far-lhes-ia chegar essa
informação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Regulamento de Atribuição de Incentivos à Criação de Gado Tradicional - Raça
Arouquesa - Abertura de Procedimento: - De acordo com a proposta apresentada pelo
Vice-presidente, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a abertura de um
procedimento e participação procedimental à proposta do Regulamento de Atribuição de
Incentivos à Criação de Gado Tradicional – Raça Arouquesa, nos termos do artigo 98º do
CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.------------------------------------Elga Silva disponibilizou-se a ajudar e participar na elaboração do regulamento.------------Paulo Martins salientou a oportunidade da proposta, uma vez que os poucos produtores
que ainda aparecem é por haver um prémio monetário. Louvou a iniciativa e perguntou
quais os incentivos pensados nesta altura.-----------------------------------------------------------O Vice-presidente informou ser um incentivo monetário.----------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Elga Silva, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------IPP – Protocolo para Residências Artísticas: - De acordo com a proposta apresentada pelo
Vice-presidente e nos termos da minuta do protocolo analisado, a Câmara Municipal
aprovou, por maioria, a celebração de um protocolo com a Escola Superior de Média,
Artes e Design do Instituto Politécnico do Porto, para a realização de duas residências
artísticas, a serem realizadas de 1 a 10 de abril de 2019 e 26 de abril a 6 de maio de 2019,
por estudantes, docentes e artistas convidados. Mais foi deliberado, por maioria, autorizar
a realização das despesas e apoio logístico que constam do protocolo.-------------------------Paulo Martins perguntou a que propósito é que aparecia o protocolo em apreço, dizendo
que o mesmo carecia de informação da estimativa de quanto é que vai custar ao município
e que, uma vez que não tem o custo, não conseguia perceber bem qual a relação custo
benefício do mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente disse que tinha sido o IPP a propor a celebração do protocolo e que o
documento continha a informação dos custos diretos, que são de € 4 500,00, sendo que, os
custos indiretos estariam relacionados com a estadia e as refeições.----------------------------Elga Silva disse estranhar ter sido feito uma visita a Sever do Vouga, em novembro de
2018, antes de saber se teriam o projeto aprovado.------------------------------------------------O Vice-presidente disse terem vindo ver o território e o que seria interessante a nível do
património cultural e paisagístico para fazer filmagens e fotografias.--------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte; Contra - Ricardo
Silva; Abstenções - Paulo Martins e Elga Silva.---------------------------------------------------Projeto da Orquestra da Filarmonia das Beiras – Protocolo: - À semelhança de anos
anteriores, a Filarmonia das Beiras veio propor a celebração de um protocolo de
colaboração com o município para a participação no projeto da Orquestra da Filarmonia
das Beiras, que passa pela realização de um concerto, por ano, em Sever do Vouga,
mediante o pagamento de € 5 000,00 (cinco mil euros). Analisado o protocolo e proposta

apresentada pelo Vice-presidente, a Câmara Municipal aprovou, por maioria, a celebração
do protocolo e respetiva despesa.---------------------------------------------------------------------Paulo Martins disse ter tido o cuidado de ver quanto custa um concerto da Filarmonia das
Beiras e percebeu que era mais caro do que cinco mil euros e, tendo em conta a
colaboração no passado entre a Câmara Municipal e a Filarmonia das Beiras, considerava
fazer todo o sentido a celebração do mesmo, pondo apenas em causa o artigo 12º, que
prevê a renovação automática do protocolo.--------------------------------------------------------O Vice-presidente disse ser uma questão de apresentar, em reunião de Câmara, uma
proposta de não renovação perto do final do ano.--------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Elga Silva, Elisabete Henriques e
Raul Duarte; Contra - Ricardo Silva.----------------------------------------------------------------Posto Territorial da GNR – Protocolo para Realização de Obras: - Analisada a proposta
apresentada pelo Vice-presidente, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
celebração de um protocolo entre o Município e a Secretaria-Geral do Ministério da
Administração Interna, para a concretização de obras de conservação do posto territorial da
GNR de Sever do Vouga.------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Elga Silva, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------“Naturvouga - Reabilitação das Margens Ribeirinhas” – Decisão de Não Adjudicação: De acordo com a informação apresentada pelo júri do procedimento “Naturvouga Reabilitação das Margens Ribeirinhas”, e uma vez que todas as propostas apresentadas
foram excluídas, a Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, a decisão de não
adjudicação do referido procedimento.--------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Elga Silva, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------“Naturvouga - Reabilitação das Margens Ribeirinhas” – Decisão de Contratar: - A Câmara
Municipal ratificou, por unanimidade, o despacho de abertura do procedimento para a
contratação de serviços para a execução do projeto “Naturvouga - Reabilitação das
Margens Ribeirinhas”. Mais ratificou, por unanimidade, as peças de procedimento e a
despesa para a prestação dos serviços daquele projeto.-------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Elga Silva, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------O vereador Ricardo Silva saiu às 16:35 e não regressou à reunião, pelo que não interveio
nem participou nas votações dos pontos que se seguem.------------------------------------------Empreitada “Remodelação do Edifício sede do Município de Sever do Vouga”: Analisado o despacho do Vice-presidente, relacionado com a empreitada de “Remodelação
do Edifício sede do Município de Sever do Vouga” a Câmara Municipal ratificou, por
maioria, o seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------a) Os documentos apresentados pelos serviços técnicos sobre a lista de erros e omissões;b) Cessação da suspensão do prazo fixado para a apresentação das propostas, na data da
publicação do despacho do Vice-presidente;--------------------------------------------------c) A prorrogação do prazo para a apresentação das propostas, nos termos do n.º 1 do
artigo 64º do CCP, por cinco dias, bem como a aprovação do modelo de anúncio do
concurso público – prorrogação;-----------------------------------------------------------------d) Que a decisão sobre a lista de erros e omissões seja junta às peças do procedimento e
notificadas a todos os interessados e seja publicitada nos termos do n.º 4 do artigo 64º
do CCP.---------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Abstenção - Elga Silva.--------------------------------------------------------------------------------Os próximos três pontos foram retirados da Ordem do Dia para retificação, uma vez que,
na sexta-feira passada, o empreiteiro enviou um e-mail a informar que não tinham sido
incluídos nos autos todos os trabalhos realizados.-------------------------------------------------Auto de Medição n.º 6 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 1ª Fase”----------Auto de Medição de Trabalhos a Menos n.º 1 da Empreitada “Qualificação do Espaço
Público - 1ª Fase”---------------------------------------------------------------------------------------Auto de Revisão n.º 6 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público - 1ª Fase”------------

---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

