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------------------------------------------ACTA N.º 04/2010----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e quatro de Fevereiro de dois mil e dez.----------------------- No dia vinte e quatro de Fevereiro do ano de dois mil e dez, na vila de Sever do
Vouga, edifício dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo
ordinariamente, com a presença do funcionário Rui Fernando Fernandes Loureiro, Técnico
Superior, para redacção da respectiva acta.------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Dr. Manuel da Silva Soares, Presidente; Dr.
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa
Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.---------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e dez 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. O vereador António
Coutinho esteve ausente durante a votação da acta.-----------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- AGIM – Apoio-------------------------------------------------------------------------------------- Junta de Freguesia de Sever do Vouga – Apoio------------------------------------------------ Junta de Freguesia de Rocas do Vouga – Apoio----------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Auto de Medição-------------------------------------------------------------------------------2) Universidade Sénior – Protocolo----------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, 23 de Fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.219.269,98€ (um milhão, duzentos e dezanove mil, duzentos e
sessenta e nove euros e noventa e oito cêntimos) e Operações não Orçamentais =
461.427,85€ (quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete euros e oitenta e
cinco cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------O vereador João Almeida questionou sobre o ponto de situação de um requerimento
enviado ao Município por Jorge Valdemar Coelho Leite.----------------------------------------O Presidente da Câmara referiu que já tinham realizado uma reunião e que a situação
estava a ser analisada juridicamente.-----------------------------------------------------------------Seguidamente, o vereador Celestino Martins solicitou informação sobre a execução da
obra na Senhora dos Milagres (datas e trabalhos previstos), ao que o vereador António
Coutinho informou que o projecto está em fase de conclusão, devendo iniciar ainda este
ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador Acácio Barbosa perguntou sobre a situação do campo de futebol de Rocas do
Vouga que está a ficar degradado devido à sua utilização por parte do empreiteiro da obra
do Centro Escolar de Rocas do Vouga. Em resposta, o vereador Raul Duarte informou que
foi solicitada autorização à direcção do Centro de Recreio e Cultura de Rocas do Vouga
para a sua utilização e que o empreiteiro se comprometeu em reparar os danos que
provocasse no recinto.---------------------------------------------------------------------------------Continuando a sua intervenção, Acácio Barbosa alertou para a falta de limpeza nas
estradas do Arestal a Sanfins e Arestal ao Borralhal.----------------------------------------------A vereadora Elisabete Henriques comunicou que essas limpezas iriam ser realizadas
brevemente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------AGIM – Apoio: - Foi aprovado, por unanimidade, prestar todo o apoio possível, através
dos recursos disponíveis da autarquia, à AGIM – Associação para a Gestão, Inovação e
Modernização do Centro Urbano de Sever do Vouga, uma vez que se trata de uma entidade
associada ao Município que contribui para o desenvolvimento económico do concelho
através do apoio e da celebração de candidaturas a programas comunitários, das quais a
autarquia tem vindo a beneficiar.---------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.-----------------------------------------------
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Junta de Freguesia de Sever do Vouga – Apoio: - Foi presente um pedido de apoio
financeiro, por parte da Junta de Freguesia de Sever do Vouga, para a compra de uma
viatura de nove lugares. Atendendo ao facto de, em reunião de 12 de Maio de 2008, ter
sido aprovado atribuir um subsídio no valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros)
para a compra de duas viaturas, o órgão executivo deliberou indeferir o presente pedido.
Mais foi deliberado pedir esclarecimentos à Junta de Freguesia de Sever do Vouga.--------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------Junta de Freguesia de Rocas do Vouga – Apoio: - Seguidamente, foi analisado um pedido
da Junta de Freguesia de Rocas do Vouga para a atribuição de um subsídio para a compra
de um tractor novo na sequência de um acidente. Uma vez que Rocas do Vouga é uma das
freguesias que ainda não foram contempladas com o subsídio de 7.500,00€ (sete mil e
quinhentos euros) para a compra de equipamentos de transporte, foi aprovado, por
unanimidade, atribuir-lhes o referido subsídio.-----------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada no âmbito da decisão tomada, em tempos, sobre a atribuição
de equipamento de transporte.------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Auto de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------“Construção da E.B. 1 de Rocas do Vouga – Centro Escolar”:----------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos executados no valor de 21.420,00€ (vinte e um mil,
quatrocentos e vinte euros), acrescido do IVA.------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques,
João Almeida, Celestino Martins e Acácio Barbosa.----------------------------------------------2) Universidade Sénior – Protocolo: - Tendo estado a Universidade Sénior a funcionar
num dos gabinetes localizados no Centro Cívico, e uma vez que os gabinetes foram agora
ocupados pelos técnicos do Município, a mesma passou agora a funcionar no antigo
Espaço Internet localizado em frente ao parque de estacionamento da Rua do Jardim. A
Câmara tomou conhecimento.---------------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

