--------------------------------------------ATA N.º 01/2019----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia nove de janeiro de dois mil e dezanove.------------------------------ No dia nove de janeiro de dois mil e dezanove, 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 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.---------------------------------------------------------------------------- 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, Elga Martins, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-------------------------- O vereador Ricardo Silva não participou na votação da ata da reunião anterior, porque
chegou depois de ser colocada à votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Constituição Fundos de Maneio 2019---------------------------------------------------------- Pedido de Isenção de Taxa – Severi------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 12 “Centro Escolar de Sever do Vouga”------------------------------ Auto de Revisão n.º 12 “Centro Escolar de Sever do Vouga”------------------------------- Emissário da EN16 e Descarga da ETAR Sul - Plano de Sinalização Temporária----------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em seis de dezembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
operações orçamentais = € 2 270 062,68 (dois milhões, duzentos e setenta mil, sessenta e
dois euros e sessenta e oito cêntimos) e operações não orçamentais = € 632 770,18
(seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e setenta euros e dezoito cêntimos).----------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Vouga Sport Clube – Esclarecimento: - A Câmara Municipal tomou conhecimento do
esclarecimento enviado pelo Vouga Sport Clube, relacionado com a intervenção de um
vereador do PSD na sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 07 de dezembro de
2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins pediu, novamente, os documentos que estavam em falta, nomeadamente a
listagem dos recintos multiusos do concelho, para entender quem tem o domínio desses
recintos e, também, da última reunião, a listagem dos custos e proveitos do Vougapark.----O Diretor de Departamento informou que a listagem dos equipamentos tinha sido enviada
ao Vice-presidente para fazer uma revisão ao documento. Em relação ao Vougapark,
informou terem sido encerradas as contas naquela data, estando a ser registadas as faturas
que entraram, em respeito ao ano de 2018, para se refletirem todos os custos na
informação, prevendo conseguir ter essa informação na próxima semana. --------------------Paulo Martins continuou a sua intervenção para pedir um esclarecimento no que toca aos
autos de medição e revisão que foram retirados da última reunião, perguntando se haveria
algum atraso nos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente disse desconhecer se os serviços técnicos já tinham reunido com os
engenheiros do empreiteiro para reformulação dos autos. ---------------------------------------O Diretor de Departamento informou que, o auto de medição já tinha sido corrigido, e seria
submetido para aprovação na próxima reunião. ---------------------------------------------------Finalmente, Paulo Martins perguntou como estava a iluminação do estádio municipal, uma
vez que constatou ser necessária uma intervenção. ------------------------------------------------

Raul Duarte informou que faltava abrir o procedimento e faltava disponibilidade
orçamental para a abertura do procedimento. Mais informou que estavam a ser reparados
os focos existentes. ------------------------------------------------------------------------------------Elga Silva interveio para pedir alguns esclarecimentos. Relativamente ao assunto
abordado, por si, na reunião transata, relativamente a animais errantes e abandonados,
perguntou se o Vice-presidente se referia ao abrigo da associação Mimos & Tratos, a ser
alvo de obras, quando se referiu ao centro de recolha de animais, tendo o Vice-presidente
confirmado. ---------------------------------------------------------------------------------------------Continuando, questionou quais as entidades que iriam fazer parte do protocolo tripartido e
para quando estava prevista a celebração do mesmo. ---------------------------------------------O Vice-presidente informou estar previsto ser a Câmara Municipal, a Associação Mimos &
Tratos e a Clínica Veterinária do Vouga e que iriam ter uma reunião, na próxima sextafeira, para afinação dos termos desse protocolo e para que sejam definidas as suas
cláusulas com rigor. -----------------------------------------------------------------------------------Elga Silva falou sobre o facto de o Estado permitir aos municípios candidatarem-se a
quinze mil euros anuais para a esterilização, tendo o Vice-presidente respondido que tinha
dado a sua explicação sobre o assunto numa reunião anterior. ----------------------------------Por último, a vereadora disse que essa candidatura podia ser efetuada até maio e que o
município não precisava de ter veterinário municipal. Mais disse, ter abordado o assunto e
reiterado a abordagem porque, na realidade, era legítima a sua preocupação e compreendia
que fosse a do município também. ------------------------------------------------------------------O Vice-presidente disse que, na próxima reunião já poderia dizer alguma coisa sobre o
resultado da reunião com as outras duas entidades e que essa preocupação também era a do
executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins voltou a intervir para lembrar que esse assunto tinha sido trazido por si, e
pelo seu colega Pedro Lobo, desde que tinham sido eleitos, tendo já se passado muito
tempo, o que dava a entender que as coisas demoram a arrancar. -------------------------------O Vice-presidente disse ser justa a sua observação, mas que os vereadores abordavam esse
assunto de quinze em quinze dias e o município andava com isso diariamente. Mais disse
ser necessário ultrapassar condicionalismos legais. -----------------------------------------------Paulo Martins perguntou se o veterinário municipal era funcionário da autarquia ou se era
avençado. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Diretor de Departamento informou que o veterinário é funcionário da autarquia e que
60% do seu vencimento é pago pelo município e 40% pelo estado. ----------------------------O Vice-presidente disse tratar-se de uma obrigatoriedade. ---------------------------------------Terminado o período de intervenções, o Vice-presidente procedeu à convocação da
Câmara Municipal para a reunião extraordinária a realizar-se no dia 16 de janeiro de 2019,
às 15:00, nomeadamente, para discussão e aprovação de propostas sobre a transferência de
competência para o município e para a comunidade intermunicipal, pelo que iria ser
elaborado protocolo para assinarem, considerando-se convocados por essa via. -------------A pedido do vereador Paulo Martins, o primeiro ponto da ordem de trabalhos foi
transferido para o “período de antes da ordem do dia”, por ser apenas para conhecimento
da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------Assim, foi dado conhecimento do esclarecimento enviado pelo Vouga Sport Clube,
relacionado com a intervenção de um vereador do PSD na sessão da Assembleia Municipal
realizada no dia 07 de dezembro de 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Constituição Fundos de Maneio 2019: - À semelhança de anos anteriores, e tomando
em consideração o previsto no ponto 2.9.10.1.11, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
fevereiro, que aprovou o POCAL, foi aprovado, por unanimidade, manter constituídos os
fundos de maneio para o ano económico de 2019, de acordo com os seguintes valores:-----Presidência.................................................................................................................€ 250,00
Secretaria....................................................................................................................€ 100,00
Centro das Artes e do Espectáculo.............................................................................€ 150,00
Jardins de Infância......................................................................................................€ 670,00
Biblioteca Municipal..................................................................................................€ 150,00
Museu Municipal........................................................................................................€ 150,00

CPCJ...........................................................................................................................€ 102,35
AAE – Vougapark......................................................................................................€ 100,00
Foi aprovado, também, por unanimidade, a constituição dos Fundos de Maneio, bem como
o Regulamento Interno respeitante aos fundos de maneio.---------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Elga Silva, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Pedido de Isenção de Taxa – Severi: - De acordo com o pedido apresentado pela Severi Associação Cultural de Expressão Dramática, e respetiva informação dos serviços
administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento
da taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia
26 de janeiro de 2019, para a realização de uma peça de teatro.---------------------------------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 e, ainda, do artigo 20º do Regulamento
Municipal de Funcionamento, Segurança e utilização do Centro das Artes e do
Espectáculo.---------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Elga Silva, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------Auto de Medição n.º 12 “Centro Escolar de Sever do Vouga”: - Foi presente e analisado o
auto de medição n.º 12, de trabalho contratual, no valor de € 115 390,82 (cento e quinze
mil, trezentos e noventa euros e oitenta e dois cêntimos), acrescido do IVA, da empreitada
“Centro Escolar de Sever do Vouga”.---------------------------------------------------------------Foi dada a palavra a Paulo Martins, que agradeceu a informação com o plano de
pagamentos, dizendo que, infelizmente, o atraso parecia estar a continuar a aumentar,
verificando-se € 1 200 000,00 de atraso financeiro, o que leva a entender que há uma
execução de 45%.---------------------------------------------------------------------------------------O Vice-presidente disse estar permanentemente a acompanhar isso junto do empreiteiro, e
que, quando começassem a ser faturados os móveis e equipamentos, a taxa de execução
iria começar a aumentar. Mais disse que os técnicos entendem que pode ser revertida a
situação, havendo reuniões semanais com o dono de obra, o projetista e a fiscalização.-----Paulo Martins aproveitou para perguntar como é que estava o pedido de empréstimo
aprovado para financiar parte daquela obra.--------------------------------------------------------O Vice-presidente disse estar a ser ponderada qual a modalidade da taxa e aproveitou para
informar que, na última reunião da CIRA, teve a informação, na sequência da
reformulação do Portugal 2020, que iria ser alocado o valor de cerca de quinhentos mil
euros para aquela obra. --------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal aprovou, por maioria, o auto de medição n.º 12 da empreitada
“Centro Escolar de Sever do Vouga”.---------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte; Abstenções Paulo Martins, Elga Silva e Ricardo Silva.----------------------------------------------------------Auto de Revisão n.º 12 “Centro Escolar de Sever do Vouga”: - Foi presente e analisada a
décima-segunda revisão da empreitada “Centro Escolar de Sever do Vouga”, no valor de €
1 430,96 (mil, quatrocentos e trinta euros e noventa e seis cêntimos).--------------------------A Câmara Municipal aprovou, por maioria, a décima-segunda revisão da empreitada
“Centro Escolar de Sever do Vouga”.---------------------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte; Abstenções Paulo Martins, Elga Silva e Ricardo Silva.----------------------------------------------------------Emissário da EN16 e Descarga da ETAR Sul - Plano de Sinalização Temporária: - No
âmbito da realização da empreitada “Emissário da E.N. 16 e Descarga da ETAR Sul –
Sever do Vouga”, foi elaborado um plano de sinalização temporária, por parte do
empreiteiro.----------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins interveio para perguntar porque é que aquele assunto era presente à reunião
apenas agora, uma vez que o pedido foi feito a 10 dezembro 2018, com caráter de
urgência.-------------------------------------------------------------------------------------------------Elisabete Henriques informou que, dada a utilização daquela via, foi solicitada e realizada
uma reunião com a AdRA, afim de delinear o corte da via de forma a que os severenses
fossem minimamente prejudicados.-------------------------------------------------------------------

Analisado o documento e respetiva informação do Técnico Superior dos Serviços Técnicos
das Obras Públicas do Município de Sever do Vouga, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, o plano de sinalização temporária. --------------------------------------------------Votação: A favor - Almeida e Costa, Paulo Martins, Elga Silva, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público------------------------------------Não houve qualquer participação.------------------------------------------------------------------------ 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

