--------------------------------------------ATA N.º 05/2020----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia onze de março de dois mil e vinte.------------------------------------ No dia onze de março 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 26 de fevereiro de 2020, 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----------------------------------------- Concurso Intermunicipal de Leitura – Prémios------------------------------------------------ Canto Polifónico Feminino – Reconhecimento de Valia Patrimonial---------------------- Pedidos de Isenção de Taxa:---------------------------------------------------------------------- 1) APENESEV------------------------------------------------------------------------------------- 2) Landsdsever------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 7 da Empreitada “Remodelação do Edifício Sede do Município de
Sever do Vouga”----------------------------------------------------------------------------------- Auto de Revisão n.º 7 da Empreitada “Remodelação do Edifício Sede do Município de
Sever do Vouga”----------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 7 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”----- Auto de Revisão n.º 7 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”------ Auto de Medição n.º 4 da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos III”--- Auto de Medição de Trabalhos a Menos n.º 1 da Empreitada “Reparação de Pequenos
Troços e Largos III”------------------------------------------------------------------------------- Receção Provisória da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos III”------ Orçamento Participativo – Carta de Princípios e Normas de Participação----------------- Bolsas de Estudo 2020 – Lista Provisória---------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 05 de março de 2020, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
operações orçamentais = € 1 533 452,29 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil,
quatrocentos e cinquenta e dois euros e vinte e nove cêntimos) e operações não orçamentais
= € 530 249,31 (quinhentos e trinta mil, duzentos e quarenta e nove euros e trinta e um
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Em 06 de março de 2020, os fundos disponíveis apresentavam o valor
em euros de € 1 430 412,28 (um milhão, quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e doze euros
e vinte 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;-------------------------------------------------------- Mapa de Bens e Serviços Adjudicados até 05-03-2020;-------------------------------------- Mapa de Empreitadas Adjudicadas;------------------------------------------------------------- Mapa Obras em Curso.----------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins perguntou quem era o autor do relatório do Ecocentro e em que qualidade
tinha executado aquele documento. Sobre o seu conteúdo, disse poder retirar três conclusões
no imediato. Em primeiro lugar, concluir que não existiu nenhum motivo válido, na sua

opinião, que esteja na origem da suspensão da obra, sendo que, os erros apontados ao
gabinete do projeto não existiram e a justificação da AdRA que, aliás, é já um clássico do
executivo, é algo que não interfere com a execução da obra. Mais disse não constar nenhuma
referência à AdRA no auto de suspensão da obra, nem a questão dos engates dos contentores.
Referiu que, sempre que se falou, ali, no assunto, essas justificações nunca apareceram. Em
segundo lugar, disse não poder concluir se, nos cem dias de suspensão da obra, foram, ou
não, executados trabalhos referentes à empreitada e que o autor do texto afirma que, durante
o período de suspensão da obra, não existiu qualquer contabilização de trabalhos adjudicados
em autos de medição, mas, afirma que é possível que tenham ocorrido alguns trabalhos. A
seguir, diz que a suspensão dos trabalhos não é sinónimo de abandono da obra. Se não houve
abandono da obra, porque é que não se sabe, ao certo, o que é que aconteceu durante a
suspensão? Disse ser importante perceber isso e perceber que trabalhos é que andaram a ser
feitos durante a suspensão da obra. Afirmou que foram necessários dois anos para não os
esclarecerem sobre o motivo da suspensão e que continuam com um relatório muito pobre
e, uma vez que tem tido alguma dificuldade em perceber o que é que se passou, solicitou a
documentação toda referente à obra para poder analisar o processo e, também, informação
sobre quando é que essa comunicação estará pronta e quando pode consultar essa
documentação para perceber o que é que correu mal.---------------------------------------------O presidente da Câmara disse que o relatório esclarece as situações como elas se passaram,
mas devia ter sido num formato mais formal, com a assunção da responsabilidade técnica e
o técnico assumi-lo como tal, como técnico da obra, responsável e não apenas rubricar o
papel. Mais disse que já foi recomendado ao técnico para que isso não voltasse a acontecer.
No que respeita à informação em si, disse considerar que a mesma resume, sucintamente,
duas ou três intervenções que tiveram de ser feitas durante a execução da obra, e conclui que
elas não provocaram qualquer suspensão das obras ou qualquer prorrogação por isso. Mais
referiu que a suspensão da obra se deveu ao facto de terem entendido que não havia
condições para trabalharem enquanto a AdRA estivesse no local a abrir valas e a mudar
tubos. Relativamente à documentação, o presidente da Câmara informou que a mesma seria
facultada.-------------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo disse que o documento não referia a AdRA e que tinha sido culpado o gabinete
do projeto. Mais disse que aquela suspensão era de há dois anos, e que tinha vindo à reunião
de Câmara no seguimento de uma pergunta que tinha feito ao senhor presidente, que tinha
respondido estar tudo a correr bem com a obra.----------------------------------------------------O presidente da Câmara disse que as alterações da execução da obra também constavam da
informação.----------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins disse que a questão central tem a ver com a fiabilidade da informação
apresentada aos vereadores que, muitas vezes, as respostas às questões colocadas suscitam
dúvidas e que o caso do Ecocentro é gritante exatamente por essa razão. Disse lembrar-se
de terem perguntado, numa reunião de Câmara, se estava a correr tudo bem com o Ecocentro
e que o senhor presidente tinha respondido que sim. Mais disse que, passadas duas reuniões,
veio o auto de suspensão com uma data anterior à resposta dada pelo presidente. Em relação
à questão da fiabilidade da informação, Paulo Martins disse que o conteúdo do relatório de
resposta continha coisas que nunca foram abordadas em reunião de Câmara.-----------------Ricardo Silva interveio para perguntar se já estava feito um plano de contingência.---------O presidente da Câmara informou ter sido elaborado um plano de contingência e que o
mesmo tinha sido publicado e enviado à Direção Geral do Emprego Público. Mais informou
que iria ser realizada uma reunião extraordinária da CIRA para aprofundarem alguns
procedimentos.------------------------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva sugeriu a criação de uma conta do Facebook para o município.----------------O presidente da Câmara informou estar a ser lançado um procedimento para a comunicação
e que o mesmo iria incluir a criação de uma página do Facebook.-------------------------------Pedro Lobo voltou a fazer uso da palavra para pedir que o presidente da Câmara
diligenciasse, com a celeridade que fosse possível, junto das entidades competentes, no
sentido de, em primeiro lugar, que as pessoas lesadas possam, de alguma forma, ser
ressarcidas pelos danos causados pelas cheias e, em segundo lugar, no apuramento de
responsabilidades. Referiu que, aquando das cheias, a cota da barragem era de 109 e que,
atualmente, regista o mesmo valor.--------------------------------------------------------------------

O presidente da Câmara informou que a Greenvouga transmitiu não assumir qualquer
responsabilidade e que o cota de 109 é o limite e que o alerta só é ativado a partir do limite
máximo da barragem.----------------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo disse, o que aconteceu é uma situação de emergência e se a EDP não assume
nenhuma responsabilidade, isso é algo que a Câmara Municipal tem que resolver, porque
tem que haver responsabilização. Mais disse que, se se verifica que ir até à cota 109 põe em
risco a vida das pessoas, não podem ir até à cota 109. --------------------------------------------O presidente da Câmara disse ter tudo preparado para enviar à APA e que já comunicou às
senhoras Ministras, quer da Coesão, quer da Modernização e Administração Pública. --------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Concurso Intermunicipal de Leitura – Prémios: - À semelhança dos anos anteriores, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de quatro cheques, no valor de €
50,00 cada, aos primeiros classificados das quatro categorias da fase concelhia do Concurso
Intermunicipal de Leitura, que teve participantes do 1º, 2º, 3º CEB e Secundária de Sever do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo
Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-----------------------------------------------------------Canto Polifónico Feminino – Reconhecimento de Valia Patrimonial: - Na sequência do
pedido de colaboração apresentado pela associação Irmãos Unidos de Talhadas e convite
formal do Município de São Pedro do Sul, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade,
reconhecer a valia patrimonial do Canto Polifónico Feminino, a integrar numa candidatura
a Património Imaterial da humanidade da UNESCO.---------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo
Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-----------------------------------------------------------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 aprovado, por unanimidade, a
isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do autocarro municipal, no
passado dia 20 de março de 2020, para a deslocação dos alunos da Escola do Calvário às
freguesias de Cedrim e Talhadas, para a realização de uma atividade no âmbito do projeto
“Maneiras de Sever”.-----------------------------------------------------------------------------------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) Landsdsever: - Foi presente e analisado o pedido efetuado pela Landsdsever – Associação
para a Promoção do Património e respetiva informação dos serviços administrativos, tendo
a Câmara Municipal aprovado, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa
relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva, para a realização
de uma manifestação desportiva intitulada “Cabrio Day”, no próximo dia 29 de março de
2020, fotocópias gratuitas dos respetivos roadbooks, entrada gratuita no Museu Municipal e
um saco com novo folheto para cada viatura participante.----------------------------------------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.-----------------------------------------------------------Auto de Medição n.º 7 da Empreitada “Remodelação do Edifício Sede do Município de
Sever do Vouga”: - Foi apresentado o auto de medição n.º 7 da empreitada “Remodelação
do Edifício Sede do Município de Sever do Vouga”, de trabalho contratual, no valor de €
31 872,85 (trinta e um mil, oitocentos e setenta e dois euros e oitenta e cinco cêntimos),
acrescido do IVA, tendo o mesmo sido aprovado por maioria.-----------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Abstenções – Paulo Martins e Pedro Lobo; Contra – Ricardo Silva.---------------------------Auto de Revisão n.º 7 da Empreitada “Remodelação do Edifício Sede do Município de Sever
do Vouga”: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por maioria, a sétima revisão de
preços da empreitada “Remodelação do Edifício Sede do Município de Sever do Vouga”,

cujos valores foram confirmados pelos serviços técnicos, no valor de € 546,37 (quinhentos
e quarenta e seis euros e trinta e sete cêntimos).----------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Abstenções – Paulo Martins e Pedro Lobo; Contra – Ricardo Silva.---------------------------Auto de Medição n.º 7 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”: - Foi
apresentado o auto de medição n.º 7 da empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª
Fase”, de trabalho contratual, no valor de € 17 205,09 (dezassete mil, duzentos e cinco euros
e nove cêntimos), acrescido do IVA, tendo o mesmo sido aprovado por maioria.-------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Abstenções – Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.---------------------------------------Auto de Revisão n.º 7 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”: - A
Câmara Municipal tomou conhecimento da sétima revisão de preços da empreitada
“Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”, sem qualquer valor dos trabalhos realizados
sujeitos a revisão.---------------------------------------------------------------------------------------Auto de Revisão n.º 4 da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos III”: - A
Câmara Municipal tomou conhecimento da quarta revisão de preços da empreitada
“Reparação de Pequenos Troços e Largos III”, sem qualquer valor dos trabalhos realizados
sujeitos a revisão.---------------------------------------------------------------------------------------Auto de Medição de Trabalhos a Menos n.º 1 da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços
e Largos III”: - Foi apresentado o auto de medição de trabalhos a menos n.º 1 da empreitada
“Reparação de Pequenos Troços e Largos III”, no valor de € 6 918,50 (seis mil, novecentos
e dezoito euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA, tendo o mesmo sido aprovado por
maioria.--------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Abstenções – Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.---------------------------------------Receção Provisória da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos III”: - 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, Pedro Lobo e Ricardo Silva.---------------------------------------Orçamento Participativo – Carta de Princípios e Normas de Participação: - O órgão
executivo aprovou, por maioria, a Carta de Princípios e Normas de Participação do
Orçamento Participativo de Sever do Vouga.-------------------------------------------------------Pedro Lobo disse não concordar com a norma do Orçamento Participativo de Sever do
Vouga respeitante ao capítulo I, n.º 4, alínea 3 por entender que, todos aqueles que têm uma
ligação com o concelho e as suas gentes devem poder participar.-------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Ricardo Silva, Elisabete Henriques
e Raul Duarte; Abstenção – Paulo Martins; Contra – Pedro Lobo.-----------------------------Bolsas de Estudo 2020 – Lista Provisória: - À semelhança de anos anteriores, e com base
no processo organizado pelos Serviços Sociais desta entidade, resumidos na informação que
aqui se dá como reproduzida, foi proposta a atribuição de bolsas de estudo nos termos do
artigo 9º e 11º do regulamento em vigor, aos seguintes alunos:----------------------------------- Alexandre Santos
- João Carlos Dias Capela
- Ana Jorge da Silva Martins
- João Filipe Henriques Tavares
- Ana Vitória Martins Rocha
- João Miguel Torres Arede Lopes
- André Filipe Tavares Ventura
- João Pedro Ferreira Rocha
- Andreia Filipa Marques Rodrigues
- João Pedro Pereira dos Santos
- Bruna Daniela Dias Coutinho
- José Eduardo Simões Bastos
- Carolina Barbosa Soares
- Leonardo José Silva Correia
- Cristiana Outeiro Pinho
- Luís Miguel Canas Laranjeira
- Diana Louisa Rodrigues Amaral dos
- Mariana Soraia Henriques Tavares
Santos
- Marta Lúcia Coutinho Almeida
- Duarte Emanuel de Almeida
- Pedro Miguel Pereira Martins
- Eduardo Valentim Coutinho Corgas
- Ricardo André Henriques Tavares
- Emanuel Martins Rodrigues
- Rodolfo Rodrigues Pereira
- Érica Alexandra dos Santos Rocha
- Rodrigo Lopes da Costa
- Fernanda Liliana Carvalho da Silva
- Rui Miguel Tavares da Silva

- Francisco Torres Arede Lopes
- Salomé de Loureiro Pinho
- Gabriel Filipe da Silva Lourenço
- Tatiana Frias Martins
- Gonçalo David Rodrigues Costa
- Tomás José Tavares da Silva
- Gonçalo Outeiro Pinho
- Vasco dos Santos Pereira
- Jéssica Sofia Bastos Pereira
- Vitória de Loureiro Pinho
Considerando as justificações apresentadas na informação dos Serviços de Ação Social, foi
apresentada a fundamentação para se propor a atribuição de bolsas, em regime de situação
especial, nos termos do artigo 11º do Regulamento, a quatro candidatos.----------------------A Câmara aprovou, por unanimidade, atribuir bolsas de estudo aos trinta e nove alunos acima
indicados, nos termos do regulamento em vigor.---------------------------------------------------Segue-se a fase de divulgação da decisão tomada pelo órgão executivo e, nos termos do n.º
4 do artigo 12º do Regulamento, é concedido o prazo de cinco dias úteis, contados a partir
da afixação do aviso nos lugares de estilo, para a apresentação de recurso.--------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.-----------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo
Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------------Período Aberto ao Público-------------------------------------Não houve qualquer participação.------------------------------------------------------------------------ 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.-------______________________________________________
______________________________________________

