--------------------------------------------ATA N.º 26/2019----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de dezembro de dois mil e dezanove.------------------- No dia vinte e seis de dezembro 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: António José Martins Coutinho, Presidente;
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 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.---------------------------------------------------------------------------- A ata da reunião de 13 de dezembro de 2019, foi aprovada, por unanimidade, pelos
membros António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- “Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra - Retificação - 2ª Fase” – Receção Definitiva
e Libertação da Caução---------------------------------------------------------------------------- “Gestão de Combustível Florestal” – Receção Definitiva e Libertação da Caução------- Pedido de Isenção de Taxa – AASHC---------------------------------------------------------- Exploração de Água em Cedrim e Paradela – Transferência de Competência------------ Severi – Pedido de Apoio------------------------------------------------------------------------- AHBVSV – Pedido de Apoio-------------------------------------------------------------------- Incentivo à Natalidade – Aprovação de Candidaturas---------------------------------------- Regulamento – Inicio de Procedimento------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 20 de dezembro de 2019, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes
valores: operações orçamentais = € 2 684 722,97 (dois milhões, seiscentos e oitenta e quatro
mil, setecentos e vinte e dois euros e noventa e sete cêntimos) e operações não orçamentais
= € 520 375,47 (quinhentos e vinte mil, trezentos e setenta e cinco euros e quarenta e sete
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Em 20 de dezembro de 2019, os fundos disponíveis apresentavam o
valor em euros de € 153 482,58 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois
euros e cinquenta e oito cêntimos).-------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação contida nos mapas, nas
informações e nos outros documentos a seguir indicados: --------------------------------------- Conta Corrente de Fundos Disponíveis em 20 dezembro;----------------------------------- Mapa de Bens e Serviços Adjudicados até 05 dezembro2019;------------------------------ Mapa de Empreitadas Adjudicadas até 20 dezembro 2019;---------------------------------- Mapa de Empreitadas – Obras em curso.-------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Paulo Martins referiu ter-lhe sido transmitida a queda de mais telhas do prédio
situado na Cruz do Peso, perguntando se já tinha sido feita alguma diligência na sequência
do que tinha transmitido na última reunião. Mais disse que, também fora informado que na
parte de trás desse mesmo prédio, o telhado estava solto num dos lados. ----------------------O presidente da câmara solicitou à vereadora que tomasse nota para se proceder à notificação
do proprietário daquele prédio e que fosse vedada e sinalizada a zona onde caíram as telhas.
Seguidamente, foi dada a palavra ao vereador Ricardo Silva, tendo perguntado ao que se
referia a empreitada “Reposição de infraestruturas – Biblioteca Municipal”. -----------------O presidente da câmara municipal respondeu tratar-se de uma obra destinada à execução dos
trabalhos comparticipados ao abrigo do programa de restabelecimento de infraestruturas

danificadas pelo Furacão Leslie, designadamente a correção de problemas com infiltrações.
O vereador Pedro Lobo informou que teria de se ausentar por algum tempo. -------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------“Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra - Retificação - 2ª Fase” – Receção Definitiva e
Libertação da Caução: - Para cumprimento do artigo 295º do Código dos Contratos
Públicos, a Câmara Municipal aprovou, por maioria, o auto de receção, para efeitos de
liberação de caução, da empreitada “Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra - Retificação
- 2ª Fase”.------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Abstenções - Paulo Martins e Ricardo Silva.-------------------------------------------------------“Gestão de Combustível Florestal” – Receção Definitiva e Libertação da Caução: - Para
cumprimento do artigo 295º do Código dos Contratos Públicos, a Câmara Municipal
aprovou, por maioria, o auto de receção, para efeitos de restituição dos valores retidos a
título de caução, da ação: “Gestão de Combustível Florestal”.-----------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Abstenções - Paulo Martins e Ricardo Silva.-------------------------------------------------------Pedido de Isenção de Taxa – AASHC: - Através de carta datada de 16 de dezembro de 2019,
a Associação de Apoio Social e Humanitário Cedrinense veio requerer a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma licença especial de ruído, para a
realização de um “Baile de Natal”, no próximo dia 25 de dezembro de 2019. Analisado o
pedido e respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou,
por unanimidade, a isenção do pagamento da referida taxa.--------------------------------------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.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte,
Paulo Martins e Ricardo Silva.------------------------------------------------------------------------Exploração de Água em Cedrim e Paradela – Transferência de Competência: - Foi
deliberado retirar a proposta, para que fosse pedidas cópias das atas de aprovação da
transferência da exploração de água, nos órgãos da freguesia.-----------------------------------Severi – Pedido de Apoio: - Atendendo ao pedido apresentado pela associação e proposta
apresentada pelo presidente da Câmara, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
atribuição de um subsídio à Severi – Associação Cultural de Expressão Dramática, no valor
de € 2 000,00 (dois mil euros) para a aquisição de equipamento, através da assinatura de um
protocolo.------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte,
Paulo Martins e Ricardo Silva.------------------------------------------------------------------------AHBVSV – Pedido de Apoio: - De acordo com o pedido apresentado pela Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga e respetiva proposta do
presidente da Câmara, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição de um
subsídio, no valor de € 50 000,00 (cinquenta mil euros) para a aquisição de equipamento –
EPI e ambulância VDTD, através da assinatura de um protocolo.-------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte,
Paulo Martins e Ricardo Silva.------------------------------------------------------------------------Incentivo à Natalidade – Aprovação de Candidaturas: - Na sequência do requerimento
apresentado ao abrigo do regulamento, a Técnica Superior do serviço de Ação Social
elaborou uma informação interna com mais seis candidaturas aprovadas. Analisada a
informação, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, apoiar os seguintes candidatos
em € 250,00 (duzentos e cinquenta euros).----------------------------------------------------------- Andreia Sofia Martins Henriques;------------------------------------------------------------------- Lisandra Rubina Andrade Morais;------------------------------------------------------------------- Sandra Mónica Vieira Machado.--------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte,
Paulo Martins e Ricardo Silva.------------------------------------------------------------------------O vereador Pedro Lobo voltou à sala e participou na discussão e votação do último ponto da
ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------

Regulamento – Inicio de Procedimento: - De acordo com a proposta apresentada pelo
presidente da Câmara, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a publicitação de início
de procedimento e participação procedimental do projeto de Regulamento Municipal para a
Instrução de Pedidos em Formato Digital.-----------------------------------------------------------Foi designado, Luis Figueiredo Martins, como responsável pela direção do procedimento. Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte,
Paulo Martins, Ricardo Silva e Pedro Lobo.------------------------------------------------------------ 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.-------______________________________________________
______________________________________________

