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------------------------------------------ACTA N.º 13/2009----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e dois de Junho de 2009. ---------------------------------------- No dia vinte e dois de Junho do ano de dois mil e nove, na vila de Sever do Vouga,
edifício dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente,
com a presença do funcionário Luís Figueiredo Martins, Licenciado, Director de
Departamento Administrativo e Financeiro, 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, António
Martins Pereira, Eng.º António Bispo Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro,
Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada do vereador Dr. João Miguel Tavares de Almeida. --------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas minutos, tendo sido dispensada a leitura
das actas números onze e doze, por terem sido enviada uma cópia, previamente, a todos os
membros, depois de terem sido aprovadas e assinadas em minuta no final das mesmas. -------- Foram aprovadas, por unanimidade, as actas das reuniões de oito e quinze do mês de
Junho corrente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos---------------------------------------- Colectividades – Apoios ------------------------------------------------------------------------ Apresentação e ratificação do Contrato Local de Desenvolvimento Social de Sever do
Vouga ----------------------------------------------------------------------------------------------- Outros assuntos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria: -----------------------------------------------------------------------Em 5 de Junho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 892.644,29€ (oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e
quarenta e quatro euros e vinte e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais =
438.711,21€ (quatrocentos e trinta e oito mil, setecentos e onze euros e vinte e um
cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções: -------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, foi dada a palavra ao vereador António Rodrigues que começou por dizer
que vislumbrava algum incomodo quando falava. Mas, se era pela dicção que possuía,
acrescentou ser de nascença e não podia alterá-la. Por faltar ao respeito a alguém, julgava
que não, porque sempre tinha apresentado as situações numa forma o mais correcta
possível, sem qualquer agressividade e outro aspecto. Além do mais, desejava poder
apresentar as situações sem interrupções por parte do senhor presidente da câmara e
responder quando fossem expostas na íntegra as situações e questões. ------------------------Continuando, disse que na sequência das dúvidas colocadas, na última reunião, acerca da
proposta de parceria sobre água e saneamento, afirmou que a execução da empreitada da
Biblioteca Municipal estava numa fase final e sabia que já estavam funcionários a trabalhar
no edifício. Portanto, perguntou para onde estavam a ser conduzidos os efluentes da
Biblioteca Municipal e sanitários do Centro Cívico da Vila. Também, sabendo que é do
conhecimento do senhor presidente haver uma saída de esgotos na Rua do Matadouro, por
baixo da Casa da Aldeia, perguntou se sabia, em concreto, de onde provêem esses
efluentes e se tem alguma solução para esse problema. Ainda, mais uma preocupação,
sobre os esgotos do Edifício Laranja, que julgava estar solucionado. Mas, quanto sabia,
continuavam a haver escorrências de esgotos, a céu aberto, provenientes daquele edifício. Posto isto, solicitou a palavra o vereador Martins Pereira, para dizer que no inicio da
intervenção, o vereador António Rodrigues se dirigiu a ele directamente. No entanto, dizialhe, frontalmente, que não concordava na forma de abordar um assunto por muito tempo,
quando já vinha com uma posição definida. -------------------------------------------------------Seguidamente, o presidente da câmara respondeu às questões colocadas pelo vereador
António Rodrigues, dizendo que os moradores do Edifício Laranja já foram advertidos há
muito tempo, para procederem à ligação dos esgotos à rede de saneamento. -----------------A segunda situação apontada, prende-se com um tubo de águas pluviais, para o qual
alguém ligou um tubo de águas sujas, sem se saber quem efectuou a ligação. -----------------
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Quanto à Biblioteca e equipamentos públicos existentes nas imediações, disse haver uma
fossa para onde vão os efluentes. Mais referiu que essa fossa seria desactivada quando
fosse construída uma nova ETAR e realizada a remodelação da rede de esgotos. ------------Concluídas as intervenções e dadas as respostas às questões apresentadas, passou-se ao
período da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Colectividades – Apoios: - O primeiro assunto colocado à apreciação do órgão executivo
refere-se ao pedido de apoio apresentado pela Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Núcleo Escolar de Sever do Vouga, para fazer face aos encargos com a
admissão de uma POC, para o Jardim de Infância da Senhorinha e Jardim de Infância de
Sever do Vouga. A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de um
subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição, seguro, contribuição da entidade
para a segurança social e, eventualmente, para o transporte, a satisfazer com os dois
POC’s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais. -------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
António Rodrigues e José Ribeiro. ------------------------------------------------------------------Apresentação e ratificação do Contrato Local de Desenvolvimento Social de Sever do
Vouga: - Conforme determina a Norma XI do “Regulamento do Programa de Contratos
Locais de Desenvolvimento Social”, aprovado através da Portaria n.º 396/2007, de 2 de
Abril, alterada através da Portaria n.º 285/2008, de 10 de Abril, foi aprovado, por
unanimidade, ratificar o “Contrato Local de Desenvolvimento Social de Sever do Vouga”,
nos termos em que foi celebrado, depois de ter merecido parecer favorável do CLAS –
Conselho Local de Acção Social. --------------------------------------------------------------------Deverá ser apresentado esta decisão à Assembleia Municipal para conhecimento. ----------Outros assuntos: - Neste ponto da ordem do dia, foram analisados os seguintes assuntos: --1 – Feira do Mirtilo – 2ª Edição: - Estando a ser preparada a 2ª Edição da “Feira do
Mirtilo”, foi elaborada uma informação onde constam as datas para a realização do evento,
as actividades que serão promovidas e o respectivo orçamento, cujas despesas foram
objecto de candidatura ao Programa MODCOM, não tendo a AGIM os recursos
financeiros para suportar a parte dos encargos não comparticipados. Portanto, atendendo ao
facto de ser considerada uma actividade de interesse municipal, onde se promoverá o
concelho em várias vertentes, nomeadamente, na divulgação do fruto e seus derivados, na
promoção da actividade/produção e espectáculos culturais associados ao evento, decidiu o
órgão executivo, por unanimidade, apoiar este evento, designadamente, suportando os
encargos não comparticipados, devendo respeitar-se o valor orçamentado. -------------------2 – Férias Activas/2009: - Como aconteceu nos anos anteriores, foi organizado evento
denominado “Férias Activas/2009” que permitirá a ocupação de muitos jovens durante as
férias, em diversas actividades culturais, lúdicas e de ocupação dos tempos livres. Através
do “Programa de Ocupação de Férias Escolares 2009” foram dadas a conhecer as regras
desse evento, onde consta também uma jóia de inscrição de 10€, para reembolso de uma
pequena parte dos encargos inerentes com o serviço prestado pela autarquia. O órgão
executivo aprovou, por unanimidade, todos os encargos com a realização desta actividade,
respectivo programa e jóia de inscrição. ---------------------------------------------------------------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
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