1/3

------------------------------------------ACTA N.º 02/2013----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e três de janeiro de dois mil e treze.---------------------------- No dia vinte e três de janeiro de dois mil e treze, 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 acta.----- Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, VicePresidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete Martins Henriques, João
Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de Manuel Soares.------------------------------------------------ A reunião foi declarada aberta às quinze horas e cinco minutos, tendo sido dispensada
a leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos
os membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Auto de Medição----------------------------------------------------------------------------------- Revisão de Preços-------------------------------------------------------------------------------- Receção Provisória------------------------------------------------------------------------------- “Refuncionalização do Centro das Artes e Espectáculo - Sever do Vouga” – Abertura
de Procedimento---------------------------------------------------------------------------------- Associação Irmãos Unidos – Subsídio-------------------------------------------------------- Alteração ao Regulamento de Atribuição de Subsídios----------------------------------- XIII Edição da Festa da Lampreia e Vitela--------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Cedência do CAE------------------------------------------------------------------------------2) Informação – Vougapark----------------------------------------------------------------------3) Anulação de Receitas------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 18 de janeiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.034.445,80€ (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e
quarenta e cinco euros e oitenta cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.157.902,96€
(dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, novecentos e dois euros e noventa e seis
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------João Almeida quis saber qual a estratégia a ser seguida em relação à revisão do PDM, por
forma a que aquela revisão contemple todas as potencialidades de desenvolvimento urbano
do concelho sem a necessidade dos particulares terem de vir reivindicar os seus direitos, ou
seja, desde que a localização geográfica de um terreno se integre numa estratégia de
desenvolvimento global do concelho, devia estar já contemplada pela própria revisão do
PDM para que não aconteçam situações em que exista uma diferença de classificação em
terrenos confinantes.---------------------------------------------------------------------------------António Coutinho explicou que a revisão do PDM está numa fase final, tendo sido
realizada a quarta reunião da Comissão onde o mesmo passou, mas com algumas
indicações e correções a nível da REN e da RAN, que nos ultrapassam e às quais estamos a
alterar. Informou que irá haver um período de discussão pública, servindo para afinação
de alguns pontos, mas que dependem de autorização por parte do Secretário de Estado.
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Auto de Medição: - Foi presente e aprovado o seguinte auto de medição de trabalhos para
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------a) “Campo Municipal dos Padrões – Painéis Solares, Iluminação e Outras Infraestruturas –
1ª Fase”:---------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor 16.219,71€ (dezasseis mil,
duzentos e dezanove euros e setenta e um cêntimos), acrescido do IVA;-----------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.-----------------------------------------------------------------
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Revisão de Preços: - A Câmara tomou conhecimento da revisão de preços relativa à
seguinte obra, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:---------------------a) “Campo Municipal dos Padrões – Painéis Solares, Iluminação e Outras Infraestruturas –
1ª Fase”, conforme a segunda revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até
dezembro de 2012, sujeitos a revisão.----------------------------------------------------------Receção Provisória: - Foi recebida provisoriamente, a obra indicada em baixo, conforme
auto elaborado e assinado pelos respectivos responsáveis, nos termos do artigo 395º, do
Código dos Contratos Públicos:----------------------------------------------------------------------- “Campo Municipal dos Padrões – Painéis Solares, Iluminação e Outras Infraestruturas
– 1ª Fase”.-------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------“Refuncionalização do Centro das Artes e Espectáculo - Sever do Vouga” – Abertura de
Procedimento: - A Câmara tomou conhecimento da abertura de um procedimento por
Ajuste Direto para a empreitada “Refuncionalização do Centro das Artes e Espectáculo Sever do Vouga”, aprovada pelo Presidente da Câmara, de acordo com o previsto na alínea
a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.------------------------João Almeida disse não concordar inteiramente com a abertura do procedimento, não
sendo contra a reestruturação do serviço, mas sim contra a parte em que se refere à sanação
de algumas deficiências de execução inicial da obra em virtude do aceleramento
desnecessário da mesma, por motivos eleitorais, as quais deviam ter sido solucionadas
ainda no prazo de garantia.--------------------------------------------------------------------------Associação Irmãos Unidos – Subsídio: - Seguidamente, foi analisado o pedido
apresentado pela Associação Irmãos Unidos relacionado com o subsídio anual atribuído às
coletividades. Foi-lhes atribuído um subsídio no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta
euros) e pretendem que esse valor seja revertido no pagamento de faturas com a utilização
do autocarro municipal. Existindo já duas faturas de utilização do autocarro municipal a
liquidar que totalizam em 234,86€ (duzentos e trinta e quatro euros e oitenta e seis
cêntimos), será processado o pagamento do subsídio naquele valor e liquidadas as faturas.
A Câmara tomou conhecimento, não vendo qualquer inconveniente nesse procedimento.--Alteração ao Regulamento de Atribuição de Subsídios: - Considerando que existem
associações do concelho que prestam relevantes funções e atividades pontuais de interesse
público, foi elaborada uma proposta de alteração do n.º 3 do artigo 7º do Regulamento de
Atribuição de Subsídios, passando a ter a seguinte redação:-------------------------------------3 – Os apoios extraordinários para ações, iniciativas ou eventos pontuais, ou para
infraestruturas e equipamentos, não poderão nunca exceder em 30% os custos respetivos, a
fiscalizar no final, exceto quando a Câmara, através de protocolo, reconheça o seu
relevante interesse público para a promoção turística ou valorização dos recursos
endógenos do concelho ou para o seu desenvolvimento económico, casos em que poderá
deliberar apoios até 100% dos respetivos custos.--------------------------------------------------Analisada a proposta, o órgão aprovou, por unanimidade, a alteração àquele número do
Regulamento de Atribuição de Subsídios (Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Cultural, Recreativo, Social e Desportivo ao Associativismo do Concelho).------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------XIII Edição da Festa da Lampreia e Vitela: - À semelhança de anos anteriores, a Confraria
Gastronómica de Sever do Vouga irá apoiar o Município na organização da “Festa da
Lampreia e da Vitela”. Assim, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a assinatura
do protocolo de colaboração para a realização do XIII Festival da Lampreia e da Vitela,
assumindo as duas entidades os compromissos indicados naquele documento.---------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins e Acácio Barbosa. O vereador João Almeida votou a favor, na condição de não
haver qualquer transferência de fundos para a Confraria Gastronómica de Sever do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------------
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1) Cedência do CAE: - Foi ratificada, por unanimidade, a cedência gratuita do Centro das
Artes e do Espectáculo, no próximo dia 16 de março, a GIMASPT de Eugénio Lemos, para
a realização de uma exposição.--------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------------------------2) Informação – Vougapark: - Foi levado ao conhecimento do órgão executivo o conteúdo
de uma Informação relativamente ao projeto Vougapark, que contém alterações a serem
feitas ao atual regulamento.------------------------------------------------------------------------3) Anulação de Receitas: - Foi aprovada, por unanimidade, a anulação de oito guias de
receita relacionadas com limpeza de fossas, de acordo com a informação analisada pelo
órgão executivo.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida,
Celestino Martins e Acácio Barbosa.-------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja acta em minuta
foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido
elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

