--------------------------------------------ATA N.º 04/2020----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte.------------------------- No dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte, 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 12 de fevereiro de 2020, foi aprovada, por unanimidade, pelos
membros António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva e
Elisabete Henriques. Raul Duarte não participou da votação da ata por não se encontrar
presente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Pedidos de Isenção de Taxa:----------------------------------------------------------------------1) APENESEV-------------------------------------------------------------------------------------2) Fábrica da Igreja de Talhadas----------------------------------------------------------------- A25 – Moção pela Abolição de Portagens------------------------------------------------------ Receção Definitiva da Empreitada “Estrada do Cemitério à Junta de Freguesia em
Cedrim”--------------------------------------------------------------------------------------------- Pedido de Informação a Título Prévio----------------------------------------------------------- Receção Provisória da Empreitada “Travessa da Variante de Cedrim – Alargamento e
Pavimentação”------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 3 da Empreitada “Naturvouga”--------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 20 de fevereiro de 2020, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes
valores: operações orçamentais = € 1 759 778,45 (um milhão, setecentos e cinquenta e nove
mil, setecentos e setenta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos) e operações não
orçamentais = € 536 004,90 (quinhentos e trinta e seis mil, quatro euros e noventa
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Em 21 de fevereiro de 2020, os fundos disponíveis apresentavam o
valor em euros de € 386 832,31 (trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois euros
e trinta e um 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---------------------------------------------------------Paulo Martins pediu alguns esclarecimentos, os quais foram prestados pelo Diretor de
Departamento, e prestou nota que foi feito um ajuste direto com a Agim no valor de €
24 397,05.------------------------------------------------------------------------------------------------ Mapa de Bens e Serviços Adjudicados até 31 dezembro 2019;----------------------------- Mapa de Empreitadas Adjudicadas até 31 dezembro 2019;---------------------------------- Mapa Obras em Curso;---------------------------------------------------------------------------- Contrato EDP 2019;------------------------------------------------------------------------------- Execução Financeira de 2017, 2018 e 2019.---------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva congratulou o facto de o SIG estar a funcionar. De seguida, solicitou o envio
do relatório do Ecocentro. Por fim, perguntou se outras empresas, além da Agim, tinham
sido consultadas para a organização da Feira do Mirtilo 2020.------------------------------------

O presidente da Câmara disse que iria enviar o relatório do Ecocentro, aos vereadores, por
e-mail. Relativamente à Feira do Mirtilo 2020, informou que, ao contrário do ano anterior,
não tinham sido consultadas outras empresas além da Agim.------------------------------------Paulo Martins perguntou se sempre se confirmava o adiamento da obra da Câmara Municipal
para o dia 1 de abril. Sobre o Largo de São Mateus, perguntou se havia alguma previsão
para o seu início.----------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse que as obras da PARU eram executadas conforme a ordem da
CCDR e que ainda não tinha qualquer orientação no sentido de avançar com o processo.-----------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Pedidos de Isenção de Taxa:---------------------------------------------------------------------------1) APENESEV: - Foi presente e analisado o pedido efetuado pela Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Núcleo Escolar de Sever do Vouga e respetiva informação
dos serviços administrativos, tendo a Câmara Municipal ratificado, por unanimidade, a
isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do autocarro municipal, no
passado dia 20 de fevereiro de 2020, para a deslocação dos alunos da Escola do Calvário ao
Parque do Areeiro e à Serra do Arestal.--------------------------------------------------------------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, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo
Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-----------------------------------------------------------2) Fábrica da Igreja de Talhadas: - Foi presente e analisado o pedido efetuado pela Fábrica
da Igreja da Freguesia de Talhadas e respetiva informação dos serviços administrativos,
tendo a Câmara Municipal ratificado, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa
relacionada com a emissão de uma Licença Especial de Ruído, para a realização da festa em
honra de Santa Eufémia, nos próximos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2020, no lugar da
Vide, na freguesia de Talhadas.-----------------------------------------------------------------------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, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo
Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-----------------------------------------------------------A25 – Moção pela Abolição de Portagens: - Foi, pelo presidente da Câmara Municipal,
apresentada a seguinte moção:------------------------------------------------------------------------“A construção da autoestrada A25, sem custos para o utilizador, veio contribuir
substantivamente para quebrar um ciclo de desvitalização económica e social. Estas
autoestradas, colmatando problemas da rede viária que, há décadas, se verificavam,
permitiram a localização de novas empresas, reduziram custos da interioridade,
encurtaram a distância entre o norte e o sul, aproximaram as localidades do interior entre
si e do litoral e contribuíram para estruturar o território e melhorar a coesão económica e
social do país. A não aplicação de portagens nas chamadas SCUT foi sempre justificada
com a necessidade de compensar as regiões do interior do país com medidas de
discriminação positiva, tendo em conta as manifestas assimetrias regionais existentes. A
A25, com mais de duzentos quilómetros de extensão, não tem uma real alternativa na rede
rodoviária nacional, o que faz com que a introdução de portagens nestas vias tenha
representado uma dupla discriminação das regiões do interior. Por ser fundamental para
o desenvolvimento regional, por não ter alternativa viável e por imperativo de justiça, não
deve ser portajada esta via. Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere apoiar esta
moção de abolição imediata das portagens na ex-SCUT agora designada A25.”------------O órgão executivo aprovou, por maioria, a moção pela abolição das portagens na A25. Mais
deliberou, por maioria, levar a moção à Assembleia Municipal para deliberação.------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Elisabete Henriques e Raul Duarte; Abstenção - Ricardo Silva.--------------------------------Receção Definitiva da Empreitada “Estrada do Cemitério à Junta de Freguesia em Cedrim”:
- Foi aprovada, por maioria, a receção definitiva parcial da empreitada “Estrada do Cemitério
à Junta de Freguesia em Cedrim”---------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Abstenções - Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.----------------------------------------Pedro Lobo disse que o seu sentido de voto se devia ao facto de não ter acompanhado a obra.

Pedido de Informação a Título Prévio: - De acordo com o pedido apresentado por João
Mendonça Pires da Rosa e nos termos da respetiva informação exarada pelo Gabinete
Técnico de Planeamento, Administração e Urbanismo, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, o pedido de informação a título prévio para obras de reconstrução/alteração e
obras de construção de imóveis inseridos em área sujeita a servidão administrativa ou
restrição de utilidade pública não abrangida por loteamento ou por plano de pormenor para
um complexo habitacional, comercial e de prestação de serviços, de subcave, cave, rés-dochão, 1º e 2º andares.-----------------------------------------------------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, que, se não for feito investimento, no prazo de dois
anos, a Câmara Municipal manifesta, desde já, todo o interesse na aquisição, pelo que irá
exercer o direito de preferência na aquisição do prédio.-------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Receção Provisória da Empreitada “Travessa da Variante de Cedrim – Alargamento e
Pavimentação”: - Foi recebida provisoriamente a obra indicada em epígrafe, conforme auto
elaborado e assinado pelos respetivos responsáveis, nos termos do artigo 395º, do Código
dos Contratos Públicos.--------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Abstenções - Paulo Martins e Pedro Lobo.----------------------------------------------------------Auto de Medição n.º 3 da Empreitada “Naturvouga”: - Foi apresentado o auto de medição
n.º 3 da empreitada “Naturvouga”, de trabalho contratual, no valor de € 50 466,82 (cinquenta
mil, quatrocentos e sessenta e seis euros e oitenta e dois cêntimos), acrescido do IVA, tendo
o mesmo sido aprovado por maioria.-----------------------------------------------------------------Paulo Martins disse considerar importante que a Câmara Municipal explique à população o
objetivo daquela empreitada e que a mesma está a ser realizada por uma entidade que sabe
o que está a fazer.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Abstenções - Paulo Martins 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.-------______________________________________________
______________________________________________

