--------------------------------------------ATA N.º 08/2020----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia treze de maio de dois mil e vinte.------------------------------------- No dia treze de maio de dois mil e vinte, reuniu o órgão executivo ordinariamente,
através de videoconferência, com a participação de Luís Figueiredo Martins, Diretor de
Departamento Administrativo e Financeiro, para redação da respetiva ata.------------------------ Foram registadas as seguintes participações: 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, 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 08 e abril de 2020, foi aprovada, por unanimidade, pelos membros
António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------- A ata da reunião de 22 e abril 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----------------------------------------- Freguesias – Apoio Atividades e Investimentos 2020---------------------------------------- Regulamento de Apoio às Freguesias – Anexo – Alteração--------------------------------- Auto de Medição n.º 8 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”----- Auto de Revisão n.º 8 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”------ Auto de Medição n.º 8 da Empreitada “Remodelação do Edifício Sede do Município de
Sever do Vouga”----------------------------------------------------------------------------------- Auto de Revisão n.º 8 da Empreitada “Remodelação do Edifício Sede do Município de
Sever do Vouga”----------------------------------------------------------------------------------- Processo Disciplinar n.º 1.2019 – Decisão Final---------------------------------------------- Regulamento Fundo Emergência Social – Inicio do Procedimento------------------------- Just a Change – Comparticipação Extraordinária--------------------------------------------- Apoio Produtores Mirtilo – Combate à Drosófila--------------------------------------------- Prestação de Contas 2019------------------------------------------------------------------------ Inventário e Cadastro------------------------------------------------------------------------------ 6ª Alteração Modificativa ao Orçamento Municipal 2020----------------------------------- Empreitada “Rua da Arrota” – Abertura de Procedimento----------------------------------- Empreitada “Beneficiação da Rua do Porto Carro, em Paçô de Cedrim” – Abertura de
Procedimento------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 08 de maio de 2020, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
operações orçamentais = € 2 010 864,96 (dois milhões, dez mil, oitocentos e sessenta e
quatro euros e noventa e seis cêntimos) e operações não orçamentais = € 554 006,74
(quinhentos e cinquenta e quatro mil, seis euros e setenta e quatro cêntimos).----------------Fundos Disponíveis: - Em 08 de maio de 2020, os fundos disponíveis apresentavam o valor
em euros de € 1 795 316,36 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, trezentos e
dezasseis euros e trinta e seis 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 que fosse esclarecido o lançamento do valor de € 1 869,30, a favor
de Marcelo Santos, Lda.----------------------------------------------------------------------------O Diretor de Departamento explicou que esse valor correspondia aos materiais de
esterilização de gatos e cães.-----------------------------------------------------------------------

De seguida, Paulo Martins perguntou de que se tratava um lançamento, com a descrição
“trabalho a mais”, a favor da empresa Construções Carlos Pinho, no valor de € 15 153,57,
uma vez que já tinha sido aprovada uma verba grande de trabalhos a mais.----------------O Diretor de Departamento informou que o gabinete financeiro tinha feito o cabimento
inicial para um valor menor, do que aquele que constava da informação presente em
reunião, devido a um erro na leitura do documento, mas que os valores aprovados não
tinham sido alterados e, verificada essa diferença, tinham procedido à regularização do
respetivo cabimento e compromisso.------------------------------------------------------------- Mapa de Bens e Serviços Adjudicados até 07-05-2020;--------------------------------------- Mapa de Empreitadas Adjudicadas até 07-05-2020;------------------------------------------- Mapa Obras em Curso;----------------------------------------------------------------------------- Fatura Fiscalização Carlos Pinho.----------------------------------------------------------------Paulo Martins disse ficar contente com a emissão do documento e pediu para ser
esclarecido sobre “reposições não abatidas nos pagamentos de capital”, sabendo que a
questão é técnica.------------------------------------------------------------------------------------Diretor de Departamento, a resposta é técnica, sim. Se a reposição é no ano económico,
ou seja, se tivéssemos feito o movimento, como devíamos ter feito, no ano passado, íamos
fazer uma reposição ao pagamento, ou seja, anulávamos a despesa. Como não foi feita
essa guia e não recebemos no ano de 2019, entra por uma rubrica que se chama
“reposições não abatidas nos pagamentos”. ----------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo interveio para perguntar se as máscaras, distribuídas à população pela Câmara
Municipal, eram do tipo cirúrgicas, que não são reutilizáveis e que têm uma eficácia de
filtração entre 3 a 8 horas.-----------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara informou terem sido distribuídas máscaras cirúrgicas que, segundo
os técnicos, é a mais eficaz delas todas, embora tenham a desvantagem de ser descartáveis.
Pedro Lobo sugeriu que fosse colocada uma breve explicação sobre a utilização das
máscaras, nomeadamente na rede social da proteção civil, para esclarecimento da população.
De seguida, perguntou se ainda se mantém a previsão de abertura do Centro Escolar para o
início do próximo ano letivo.--------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara informou que tudo aponta para que assim seja, uma vez que tinha
essa garantia por parte do empreiteiro. Mais informou ter sido decidida a organização
escolar do próximo ano letivo, em reunião do Conselho Municipal de Educação, e ter sido
enviada uma comunicação à DGEstE com os alunos a integrarem o novo Centro Escolar.--Relativamente à questão dos alunos, Pedro Lobo perguntou se já existia uma relação dos
alunos sem acesso à internet ou sem equipamentos informáticos. Mais perguntou se já
tinham sido distribuídos os tablets e se tinham sido adquiridos hotspots. De seguida, disse
ter tido conhecimento de que a feira de Talhadas iria realizar-se no próximo domingo e
perguntou se a Câmara Municipal estaria envolvida, de alguma forma, com a Junta de
Freguesia, no sentido de que não faltasse nada.----------------------------------------------------O presidente da Câmara informou que o agrupamento tinha feito o levantamento das
situações de falta de internet e de falta de equipamento, tendo sido feito o empréstimo de
tablets a esses alunos e adquiridos 40 hotspots para entrega aos mesmos. Relativamente à
feira de Talhadas, informou ter tido conhecimento através de terceiros e que a Câmara
Municipal não tinha sido informada pela Junta de Freguesia, mas que iria entrar em contacto
com o presidente da junta para tratar do assunto, uma vez que, para todos os efeitos, o
município é a entidade de proteção civil no concelho.---------------------------------------------Por fim, Pedro Lobo solicitou que fossem facultadas as cópias solicitadas aquando da
consulta do processo disciplinar e processo de obras Ecocentro.----------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Freguesias – Apoio Atividades e Investimentos 2020: - Foram analisadas as propostas de
realização de atividades e investimentos que as freguesias apresentaram, para efeitos de
apoio por parte do Município, nos termos do regulamento em vigor:---------------------------Freguesia
Atividade
Investimento
Freguesia de Cedrim e
 Festa das Eiras, em
 Pavimentação de
Paradela
Cedrim
caminho agrícola – Rua

 Festa da Freguesia, em
Paradela

Freguesia de Couto de
Esteves

Freguesia de Pessegueiro do
Vouga

Freguesia de Rocas do
Vouga

Freguesia de Sever do Vouga

 Lembranças de Natal
para crianças do Centro
Escolar de Couto de
Esteves
 Viagem sénior anual
 Passeio da freguesia
 Aniversário do percurso
pedestre da Rota das
Laranjeiras
 Transporte escolar das
crianças da Escola do 1º
Ciclo e Jardim de
Infância
 Férias sénior
 Realização de atividade
física sénior
 Relacionamento
social/cultural entre
faixas etárias
jovens/seniores
 Passeios pedestres
 Torneios desportivos
 Festa de Natal e fim de
ano
 Exposições
 Transportes piscina
municipal
 Passeio sénior
 Proteção da floresta
contraincêndios
(limpeza)

Freguesia de Silva Escura e
Dornelas

 Festa da freguesia de
Dornelas
 Passeio convívio a
Dornelas
 Encontro com freguesia
de Silva Escura,
concelho de Maia
 Fomentar prática de
exercício físico e
convívio sénior nas duas
freguesias
 Pintura e remodelação
do parque do Nicho

Freguesia de Talhadas

 Festival das sopas
 Viagem de estudo das
crianças do primeiro
ciclo

da Várzea e eixo-pista,
de Cedrim
 Rua São Sebastião
Marques Bastos ao
Enguieiro
 Empedramento da parte
nova do cemitério de
Couto de Esteves

 Remodelação da sala
da antiga sede da
BUMP, sita no Centro
Social

 Colocação de paragens
de autocarro – Portela e
Borralhal
 Chafariz em Vila Seca
– Parque da Malhada
 Reabilitação do
chafariz na Abobareira
 Requalificação e
manutenção do
pavimento do ringue da
Senhorinha
 Alargamento e
melhoria de caminhos
agrícolas
 Toponímia
 Pavimentação de
garagens e armazém
 Execução instalações
sanitárias e
remodelação
 Pintura exterior/interior
e substituição de
candeeiros do
cemitério, em Silva
Escura
 Melhoramento e
adaptação de 2 salas
existentes no R/C do
edifício multiusos em
Dornelas para casa
mortuária e aquisição
de ar condicionado para
a mesma
 Armazém para viaturas
e equipamentos

 Jantar de Natal
 Serviço psicologia para
idosos e famílias
carenciadas
 Convívio dos amigos e
naturais de Talhadas
“Festalhadas”
 Ginástica para idosos
 Transporte anual préescolar
 Torneio interfreguesias

 Assentamento de pavé
e calçada em diversos
espaços públicos
 Viatura de transporte
de passageiros e de
mercadorias
 Aquisição de máquinas
diversas
 Abrigos de passageiros
 Obras de alargamento
na freguesia de
Talhadas
Uma vez que existem freguesias que não apresentaram um orçamento das atividades ou
investimentos, foi sugerido que o apoio fosse aprovado até ao limite indicado no
regulamento e nas seguintes condições:-------------------------------------------------------------a) Pagamento de 85% através da apresentação de orçamento/fatura ou informação da
despesa suportada;---------------------------------------------------------------------------------b) Pagamento de 15% através da apresentação de relatório onde conste as seguintes
informações: despesa, publicitação e algumas fotografias das atividades e investimentos
realizados;------------------------------------------------------------------------------------------c) O compromisso deverá prescrever a 31 de dezembro de 2020.------------------------------A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de apoios até ao valor das
despesas a suportar em cada atividade ou investimento, de acordo com a sugestão formulada,
até aos limites previstos no regulamento.------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------Regulamento de Apoio às Freguesias – Anexo – Alteração: - Com vista a dar-se seguimento
à pretensão das freguesias, quanto ao aumento dos apoios destinados ao investimento, já
considerados no orçamento aprovado para 2020, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, submeter como proposta à Assembleia Municipal a alteração ao anexo do
Regulamento de Apoio às Freguesias, a serem atribuídos com base no previsto na alínea j)
do n.º 1 do art.º 25º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com vista à sua
aprovação e posterior execução.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------Auto de Medição n.º 8 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”: - Foi
apresentado o auto de medição n.º 8 da empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª
Fase”, de trabalho contratual, no valor de € 57 754,99 (cinquenta e sete mil, setecentos e
cinquenta e quatro euros e noventa e nove cêntimos), acrescido do IVA.----------------------Analisado o documento, a Câmara Municipal aprovou o mesmo por maioria.----------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Contra - Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva,.---------------------------------------------Auto de Revisão n.º 8 da Empreitada “Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”: - A
Câmara Municipal tomou conhecimento do auto de revisão n.º 8 da empreitada
“Qualificação do Espaço Público – 2ª Fase”, de trabalho contratual.----------------------------Auto de Medição n.º 8 da Empreitada “Remodelação do Edifício Sede do Município de
Sever do Vouga”: - Foi apresentado o auto de medição n.º 8 da empreitada “Remodelação
do Edifício Sede do Município de Sever do Vouga”, de trabalho contratual, no valor de €
29 372,30 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e dois euros e trinta cêntimos), acrescido do
IVA.------------------------------------------------------------------------------------------------------Analisado o documento, a Câmara Municipal aprovou o mesmo por maioria.----------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Contra - Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva,.---------------------------------------------Auto de Revisão n.º 8 da Empreitada “Remodelação do Edifício Sede do Município de Sever
do Vouga”: - Foi apresentado o auto de revisão n.º 8 da empreitada “Remodelação do
Edifício Sede do Município de Sever do Vouga”, de trabalho contratual, no valor de menos
€ 1 776,39 (mil, setecentos e setenta e seis euros e trinta e nove cêntimos),.--------------------

Analisado o documento, a Câmara Municipal aprovou o mesmo por maioria.----------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Contra - Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva,.---------------------------------------------Processo Disciplinar n.º 1.2019 – Decisão Final: - Este assunto foi retirado para ser
analisado numa próxima reunião.---------------------------------------------------------------------Regulamento Fundo Emergência Social – Inicio do Procedimento: - O órgão executivo
aprovou, por unanimidade, a publicitação do início do procedimento e participação
procedimental do projeto de Regulamento do Fundo de Emergência Social, designando-se o
diretor de departamento, responsável pela direção do procedimento.---------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------Just a Change – Comparticipação Extraordinária: - Foi presente uma proposta do presidente
da Câmara, elaborada na sequência do pedido efetuado pela associação “Just a Change”,
para a atribuição de uma comparticipação extraordinária àquela entidade, uma vez que,
devido ao facto de ter existido uma derrapagem do orçamento inicial, no valor aproximado
de € 7 000,00, provocado por vários fatores, que constam do seu pedido. A Câmara
Municipal aprovou, por maioria, a atribuição de uma comparticipação extraordinária, à
associação “Just a Change”, no valor de € 4 000,00, para que a mesma possa fazer face aos
encargos com os trabalhos realizados durante o ano de 2019.------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Elisabete Henriques e Raul Duarte; Contra - Ricardo Silva.-------------------------------------Apoio Produtores Mirtilo – Combate à Drosófila: - Foi presente uma proposta, do presidente
da Câmara, para a aquisição de armadilhas e isco para o combate à Drosófila, tendo em conta
o facto daquela espécie estar a danificar as produções de mirtilo e considerando a
necessidade de apoio aos produtores durante a situação atual provocada pela pandemia.----Pedro Lobo interveio para dizer que a drosófila não atingia apenas os mirtilos, mas também
a framboesa, a amora e uma série de outros pequenos frutos e que a colocação de armadilhas
era um complemento de uma série de medidas necessárias a tomar nos pomares, entre elas a
limpeza do pomar e a aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Perguntou como é que este
apoio iria chegar aos produtores.---------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse estar pensada a entrega do equipamento às três entidades que
abarcam todos os produtores, a Mirtilusa, a BDP e a Quinta da Boucinha, que já forneceu
uma listagem com os produtores e comercializadores.--------------------------------------------Pedro Lobo advertiu para o facto de haver muitos produtores que não estão ligados a
nenhuma daquelas entidades e disse fazer mais sentido calcular o número de armadilhas
necessárias através das áreas do P3.------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse ter o levantamento dos produtores que não estão ligados
àquelas entidades e que o calculo tinha sido feito com base nas áreas.--------------------------Pedro Lobo sugeriu a entrega direta das armadilhas aos produtores de forma a garantir que
todos os produtores tivessem acesso às mesmas.---------------------------------------------------O presidente da Câmara aceitou a sugestão e disse que iriam ser entregues armadilhas às três
entidades, para que pudessem distribuir pelos seus associados, e que, no caso dos outros
produtores, far-se-ia a entrega direta mediante a entrega de um requerimento para o efeito.O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a aquisição de armadilhas e isco para o
combate à Drosófila, na forma de apoio aos produtores deste concelho, até ao valor
aproximado de € 15 000,00 (quinze mil euros).----------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------Prestação de Contas 2019: - Com vista ao cumprimento de todas as disposições legais sobre
apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas do exercício económico de
2019, para serem enviados ao Tribunal de Contas, foram elaboradas e aprovadas as
demonstrações financeiras – Balanço, Demonstração de Resultados e Relatório de Gestão,
bem como, toda a documentação necessária para a sua apreciação. De uma forma simples e
sucinta, esses documentos evidenciam os seguintes valores:-------------------------------------Imobilizado Líquido.......................................................................................€ 59 814 513,73
- Existências....................................................................................................€ 188 787,49
- Dívidas de Terceiros.....................................................................................€ 844 160,10

-

Disponibilidades........................................................................................€ 2 554 168,95
Acréscimos e Diferimentos........................................................................€ 1 708 731,67
Total do Ativo Líquido.............................................................................€ 65 110 361,94
Património................................................................................................€ 21 783 209,23
Reservas Legais..........................................................................................€ 1 388 008,31
Subsídios.........................................................................................................€ 57 588,60
Resultados Transitados............................................................................€ 26 398 373,02
Resultado Líquido do Exercício......................................................................€ 65 363,34
Provisões para riscos e encargos…………………….………………………..€28 150,00
Dívidas a Terceiros: ------------------------------------------------------------------------------- de médio e longo prazo………………...................................................€ 735 292,95
- de curto prazo......................................................................................€ 1 373 712,16
- Acréscimos e Diferimentos......................................................................€ 13 280 664,33
- Total dos Fundos Próprios e Passivo.......................................................€ 65 110 361,94
A Demonstração de Resultados evidencia os seguintes valores:---------------------------------- Total de Proveitos......................................................................................€ 9 936 299,85
- Total de Custos...........................................................................................€ 9 870 936,51
Resultado Líquido do Exercício............................................................................€ 65 363,34
Como o Resultado Líquido do Exercício é positivo, será apresentada como proposta à
Assembleia Municipal:--------------------------------------------------------------------------------a) Levar 5% desse resultado para Reservas Legais;----------------------------------------------b) Levar a parte restante para Resultados Transitados.------------------------------------------Tudo isto porque o valor existente na conta Património é superior a 20% do Ativo Líquido,
estando salvaguardada a disposição referida no ponto 2.7.3.4 do POCAL, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro.-------------------------------------------------------O presidente da Câmara apresentou uma breve explicação sobre a prestação de contas e abriu
um período de intervenções.---------------------------------------------------------------------------Reportando-se ao mapa de demonstração de resultados, Paulo Martins referiu que, do ponto
de vista operacional, a Câmara Municipal não tinha sido rentável no ano anterior. Perguntou
qual tinha sido a origem dos proveitos extraordinários, que permitiram que a Câmara
Municipal tivesse um resultado positivo em 2019, nomeadamente, a conta 79, de €
1 471 555,00, que veio repor na prática o balanço negativo de € 985 000,00.-----------------O Diretor de Departamento explicou que, na contabilidade da autarquia, os proveitos
extraordinários advinham, essencialmente, das transferências correntes e de capital,
nomeadamente dos fundos comunitários e transferências do Estado, e que não estavam
orçamentados em 2019.--------------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva disse ter verificado, no relatório de despesa, que o Festival de Cinema
apresenta o valor de € 59 513,00, dizendo ter ideia de que fosse muito menos.---------------O Diretor de Departamento informou que o valor da adjudicação não incluía o IVA de 23%,
o que representa quase um quarto do valor total.---------------------------------------------------Paulo Martins voltou a intervir para dizer que a prestação de contas refletia as opções que a
Câmara Municipal, através dos seus gestores, optava por fazer. Disse estar contente com os
prazos relativamente curtos de pagamento, mas que a execução não era o que pretendia, isto
para dizer que, enquanto vereadores da oposição, acabavam por estar um pouco à margem
de toda a prestação de contas, embora fosse necessária a sua elaboração e votação.----------Pedro Lobo disse concordar inteiramente com aquilo que o vereador Paulo Martins disse e
que era da opinião que não tinham de aprovar o documento.-------------------------------------O Presidente da Câmara disse compreender, mas que, de acordo com a lei, o órgão executivo
tinha de elaborar e aprovar as contas para apresentar como proposta à Assembleia
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------Depois do período de intervenções, sobre os documentos apresentados e proposta de
aplicação do resultado do exercício, foram os mesmos submetidos à votação.----------------Foi deliberado, por maioria, aprovar a proposta apresentada de aplicação dos resultados e a
remessa dos documentos de prestação de contas do ano económico de 2019 à Assembleia
Municipal para apreciação e votação, como determina a lei em vigor.--------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raúl Duarte;
Abstenção – Ricardo Silva; Contra – Paulo Martins e Pedro Lobo.-----------------------------

Inventário e Cadastro: - Com vista a dar-se cumprimento ao previsto no n.º 2 do artigo 27º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo
33º do mencionado anexo, foi dado conhecimento dos documentos do inventário dos bens,
direitos e obrigações patrimoniais do município, ao órgão executivo, para serem submetidos
à apreciação da Assembleia Municipal na próxima sessão de abril.-----------------------------6ª Alteração Modificativa ao Orçamento Municipal 2020: - No uso da competência dada
através da alínea a), do ponto 8.3.1.3, e alínea b), do ponto 3.3, ambas do POCAL, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, nova redação dada através do Decreto-Lei
n.º 84-A/2002, de 5 de abril, foi elaborada e apresentada a 6ª Modificação Orçamental, com
anulações na receita e na despesa no valor de € 2 300 000,00 (dois milhões, trezentos mil
euros).----------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara explicou que a modificação estava relacionada com a afetação do
saldo da conta do ano anterior, de cerca de € 1 900 000,00, para reforçar grande parte do
orçamento e possibilitar o cumprimento da execução das obras aprovadas no orçamento
inicial, para que, grande parte delas possam ser feitas, na íntegra, no presente ano e para que
as de maior dimensão possam ser iniciadas.--------------------------------------------------------Paulo Martins agradeceu a explicação do presidente da Câmara e pediu que fosse esclarecido
o reforço de cerca de cento e cinquenta mil euros, na transferência de capital, para a
associação de municípios.-----------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara informou que esse valor estava relacionado com a comparticipação
do município em vários projetos candidatados em conjunto com a CIRA.---------------------Pedro Lobo questionou a que se refere o reforço no valor de € 173 079,00 na rubrica pessoal
em funções. Sobre o valor dos encargos com saúde, disse parecer-lhe ser baixo o valor de €
20 000,00 e que o valor de € 87 000,00, para “outros bens com eventos musicais, culturais e
afins” lhe parecia ser elevado, uma vez que não se iriam realizar esses eventos.--------------O presidente da Câmara explicou que o reforço na verba do pessoal tratava-se de um
ajustamento, uma vez que tinha sido retirada verba àquela rubrica para reforço de outras.
Sobre o valor para “outros bens com eventos musicais, culturais e afins”, informou que,
mesmo não sendo realizados os eventos, muitas rubricas mantinham a cabimentação, mas
que essas verbas iriam suportar outras rubricas.----------------------------------------------------Pedro Lobo perguntou se iriam ter em conta as medidas propostas pelos vereadores do PSD,
sobre uma redução das taxas para o mínimo possível, uma vez que o documento apresenta
uma redução de apenas € 1 500,00.-------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse estarem suportadas nas reduções e nas despesas da COVID19 e não em receita. Sobre a despesa da saúde, informou que essa projeção era feita com
base na diminuição acentuada das consultas médicas, uma vez que o pessoal tinha reduzido
as idas às consultas, o que representava uma diminuição nessa despesa em relação ao ano
anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva interveio para dizer que iria ter sempre muita atenção às revisões orçamentais
e que iria deixar passar a presente revisão, uma vez que não estava a ser cortado nada para
as obras prometidas, mas pediu que as mesmas não fossem esquecidas.-----------------------Pedro Lobo informou que teria de se ausentar da reunião durante uns minutos.---------------Paulo Martins interveio novamente para dizer que as modificações orçamentais eram o
reflexo das políticas e das decisões de quem gere a Câmara Municipal. Referiu que, já por
várias vezes, tinham informado o senhor presidente e a Câmara Municipal de que não
concordavam com a forma como os orçamentos eram geridos e que, com a modificação
orçamental não iria ser diferente, portanto, a sua votação iria ter isso em conta.--------------Colocado este ponto à votação, a Câmara Municipal aprovou a proposta, por maioria, para
ser submetida a 6ª Modificação Orçamental à Assembleia Municipal para ratificação, uma
vez ter-se adotada a aprovação pela Câmara Municipal e submissão a ratificação da
assembleia municipal, seguindo-se o regime excecional de cumprimento das medidas
previstas nos Programas de Ajustamento Municipal e de endividamento das autarquias
locais, no âmbito da pandemia da doença COVID -19, aprovado pela Lei n.º 4-B/2020, de 6
de abril, que procedeu, também, à segunda alteração à Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março.-Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul Duarte;
Abstenção – Ricardo Silva; Contra – Paulo Martins.----------------------------------------------

Paulo Martins leu a seguinte declaração de voto: “Em relação ao ponto 2.13 do Período da
Ordem do Dia, denominado “6ª Alteração Modificativa ao Orçamento Municipal 2020”, da
reunião da Câmara Municipal de Sever do Vouga de 13 de Maio de 2020, e após resposta
aos pedidos de esclarecimento formulados pelos vereadores da oposição na referida
reunião:--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Noto a existência de um saldo de gerência no montante de € 1 985 408,04 que transita
do orçamento do ano de 2019 para 2020;------------------------------------------------------2. Quer isto dizer que o município podia e deveria ter aplicado esse saldo, ou parte dele,
em outros projetos durante o ano de 2019, mas preferiu não o fazer por decisão que só
pode ser política, uma vez que as verbas existem;--------------------------------------------3. O que leva a crer que há uma estratégia de retenção e de adiamento da execução das
obras constantes no Plano Plurianual de Investimento para que, para o próximo ano de
eleições autárquicas, esses fundos estejam disponíveis para o lançamento de projetos
prometidos aquando do último ato eleitoral mas que não viram a luz do dia durante o
mandato atual e darem a sensação aos munícipes de que estão a “fazer obra”;---------4. Considero que tal estratégia é eleitoralista com prejuízo evidente no desenvolvimento
do concelho, uma vez que o adiamento da execução dos projetos – muitos deles urgentes
e cuja execução já leva umas décadas de atraso – é incentivo para que cada vez mais
pessoas se sintam levadas a abandonar o nosso Concelho em detrimento de outros cujas
infraestruturas, serviços e equipamentos estejam já em utilização.------------------------Pelas razões anunciadas acima, só o voto contra dá a possibilidade de protesto contra esta
estratégia.”----------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo não votou este ponto, por ter-se ausentado durante alguns minutos.--------------Empreitada “Rua da Arrota” – Abertura de Procedimento: - Foi apresentada uma proposta
para a abertura de um procedimento, através de concurso público, para a realização da
empreitada “Rua da Arrôta”.--------------------------------------------------------------------------Paulo Martins agradeceu a forma de apresentação da documentação do presente ponto, uma
vez que dava uma ideia muito mais global daquilo que é o projeto.-----------------------------A Câmara Municipal decidiu, por unanimidade, ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 1
do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aprovar a abertura de um concurso
público, para a empreitada “Rua da Arrôta”, tendo como objetivo o alargamento daquela rua
e a pavimentação da Travessa e Rua da Cortinha. Foi, de igual modo, aprovado o projeto de
execução, as peças do procedimento, a minuta do anúncio e o seguinte:-----------------------a) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------Efetivos:---------------------------------------------------------------------------------------------- Fernando Marques Sá Marinheiro;---------------------------------------------------------- Maria Isabel Figueiredo da Silva.------------------------------------------------------------ Sandra Cristina Pinhão Veiga.--------------------------------------------------------------Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- Bruno Miguel de Jesus Machado;----------------------------------------------------------- Rui Fernando Fernandes Loureiro.---------------------------------------------------------b) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – fosse fixado em € 236
000,00 (duzentos e trinta e seis mil euros);-----------------------------------------------------c) Que o prazo de execução do contrato seja de 400 dias;--------------------------------------d) Que seja exigida caução nos termos do n.º 1, do artigo 89º do CCP;-----------------------e) Que nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho, foi autorizada a despesa relacionada com a execução desta empreitada;----------f) Que não é necessário solicitar autorização à Assembleia Municipal, nos termos do artigo
6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para a assunção de encargos plurianuais, porque
foram autorizados com a aprovação do PPI, designadamente para o ano de 2021.-------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------Empreitada “Beneficiação da Rua do Porto Carro, em Paçô de Cedrim” – Abertura de
Procedimento: - Foi apresentada uma proposta para a abertura de um procedimento, através
de concurso público, para a realização da empreitada “Beneficiação da Rua do Porto Carro,
em Paçô de Cedrim”.------------------------------------------------------------------------------------

Analisada a documentação, a Câmara Municipal decidiu, por unanimidade, ao abrigo do
previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aprovar
a abertura de um concurso público, para a empreitada “Beneficiação da Rua do Porto Carro,
em Paçô de Cedrim”, tendo como o alargamento e a pavimentação de várias ruas no lugar
de Paçô, de Cedrim: Rua de Paçô, Travessa do Lavadouro, Travessa do Aido, Travessa das
Eiras, Rua do Chão do Sobreiro, Rua de Porto Carro e Rua Dr. Alexandrino Costa. Foi, de
igual modo, aprovado o projeto de execução, as peças do procedimento, a minuta do anúncio
e o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------g) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------Efetivos:---------------------------------------------------------------------------------------------- Fernando Marques Sá Marinheiro;---------------------------------------------------------- Maria Isabel Figueiredo da Silva.------------------------------------------------------------ Sandra Cristina Pinhão Veiga.--------------------------------------------------------------Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- Bruno Miguel de Jesus Machado;----------------------------------------------------------- Rui Fernando Fernandes Loureiro.---------------------------------------------------------h) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – fosse fixado em € 172
000,00 (cento e setenta e dois mil euros);------------------------------------------------------i) Que o prazo de execução do contrato seja de 360 dias;--------------------------------------j) Que seja exigida caução nos termos do n.º 1, do artigo 89º do CCP;-----------------------k) Que nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho, foi autorizada a despesa relacionada com a execução desta empreitada;----------l) Que não é necessário solicitar autorização à Assembleia Municipal, nos termos do artigo
6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para a assunção de encargos plurianuais, porque
foram autorizados com a aprovação do PPI, designadamente para o ano de 2021.-------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------------- 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.-------______________________________________________
______________________________________________

