--------------------------------------------ATA N.º 15/2020----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte.---------------------------- No dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte, reuniu o órgão executivo
ordinariamente, na sala de reuniões do Paços do Concelho, com a participação de Carla
Alexandra Pereira da Silva, Assistente Técnica, 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 e
Maria Elisabete Martins Henriques, Vereadores. ------------------------------------------------------ Foi registada a falta justificada de Raul Duarte.--------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e cinco 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 agosto de 2020, foi aprovada, por unanimidade, pelos membros
António Coutinho, Almeida e Costa e Elisabete Henriques.-------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Atualização de Renda no Bairro da Bela Vista------------------------------------------------ Doação de Bens – Museu Municipal------------------------------------------------------------ Componentes de Apoio à Família – Aprovação dos Valores – Escalões e Tabelas de
Comparticipação----------------------------------------------------------------------------------- Apoio ao Arrendamento – Aprovação de Candidatura--------------------------------------- Aquisição Amigável de Terreno para a Empreitada “Arruamento da Zona Industrial de
Dornelas”------------------------------------------------------------------------------------------- Aquisição Amigável de Terreno para a Empreitada “Muro da Cruz das Almas em Couto
de Esteves”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 21 de agosto de 2020, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes
valores: operações orçamentais = € 1 916 932,53 (um milhão, novecentos e dezasseis mil,
novecentos e trinta e dois euros e cinquenta e três cêntimos) e operações não orçamentais =
€ 600 070,71 (seiscentos mil, setenta euros e setenta e um cêntimos).--------------------------Fundos Disponíveis: - Em 07 de agosto de 2020, os fundos disponíveis apresentavam o valor
em euros de € 1 589 196,08 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e
seis euros 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; ---------------------------------------------------------Pedro Lobo perguntou de que se tratava o compromisso número 1379 (cessão da posição
contratual para manutenção e plantação de espaços verdes).---------------------------------O presidente da Câmara explicou que a empresa contratada para aquele serviço não tinha
cumprido com o contrato, pelo que o mesmo tinha sido rescindido. Mais informou ter
sido celebrado um contrato com a empresa que tinha ficado em segundo lugar no
concurso.--------------------------------------------------------------------------------------------- Mapa Obras em Curso.-----------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Paulo Martins perguntou ao presidente da Câmara se tinha alguma ideia daquilo que podia
ser feito em relação aos javalis que estão a provocar um grande problema.--------------------O presidente da Câmara disse que estavam a fazer aquilo que, dentro da lei, é possível, que
é transmitir ao ICNF, entidade responsável por essa situação, e fazer-lhes ver que eles têm
de assumir a responsabilidade autorizando as batidas ou outro processo para resolver essa
situação.--------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, Paulo Martins sugeriu a proibição da circulação de pessoas e de bicicletas na
E.N. 16, uma vez que existe uma ecopista onde podem circular sem perigo.-------------------

O presidente da Câmara disse estar de acordo, mas que se trata de uma questão da lei, que
protege os ciclistas e permite que circulem nas estradas. Disse não haver grandes
argumentos para contrariar a lei e que o risco será, novamente, reportado.---------------------Continuando a sua intervenção, Paulo Martins perguntou se havia uma previsão para o início
dos trabalhos na empreitada dos pequenos largos e troços IV.-----------------------------------O presidente da Câmara informou estar previsto para o início do mês de setembro.----------Pedro Lobo perguntou porque é que não tinha sido instalada a piscina na praia fluvial e não
tinha sido aberto o bar. Disse ter recebido várias queixas de que existe falta de manutenção
na praia fluvial e nas restantes infraestruturas turísticas. Disse entender que seria
aconselhável haver um plano de manutenção para essas infraestruturas. Sobre as IPSS do
concelho, e o aumento do Covid-19 em lares, recomendou que a Câmara trabalhe em
articulação com as IPSS para prevenção das situações a que se tem assistido um pouco por
todo o país. Relativamente à ETAR, disse considerar ser evidente que existe um claro
subdimensionamento da mesma, atendendo ao facto de ter tido conhecimento de inundações
em Pessegueiro do Vouga. Perguntou o que é que a Câmara pretende fazer, uma vez que
considera a situação inaceitável. Finalmente, e relativamente à abertura do ano letivo,
perguntou que escolas é que vão ser transferidas para o novo Centro Escolar, se o transporte
vai ser assegurado pela Câmara Municipal e, ainda, a que horas é que as crianças irão sair
das respetivas freguesias e voltar. Perguntou, ainda, o que é que iria ser feito em relação às
escolas que vão ser abandonadas, se serão entregues a associações.----------------------------O presidente da Câmara informou que a piscina da praia fluvial não tinha sido instalada de
modo a evitar grande afluência na praia e haver menos complicações naquela infraestrutura
atendendo às regras de utilização impostas pela pandemia. Relativamente ao bar da praia
fluvial, informou que o mesmo tinha sido muito afetado pelas cheias e que o concessionário
tinha avisado, atempadamente, que não tinha condições para reparar o bar no imediato, por
isso, entendeu que não ia abrir. Sobre as outras infraestruturas turísticas, designadamente a
Cabreia, a Ecopista e o Centro Cívico, referiu não ser possível estar em todo o lado ao mesmo
tempo e que tem havido mais gente a frequentar aqueles espaços do que em anos anteriores,
o que tem provocado alguns problemas.-------------------------------------------------------------Pedro Lobo afirmou que um plano de manutenção adequado é importante para evitar ter de
estar em todo o lado ao mesmo tempo.--------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse que o plano de manutenção existe e que incluía maior parte
dos espaços, à exceção da praia fluvial, que exige mais cuidados apenas no verão, e que
iriam ser incluídos mais espaços para que o plano seja mais rigoroso. Quanto à prevenção e
combate do Covid-19 nos lares das IPSS, o presidente da Câmara referiu estar atento à
situação e que a Câmara Municipal acompanha em permanência a evolução da situação nas
mesmas e que continuam a ser apoiadas a cem por cento. Sobre a ETAR, afirmou que a
mesma não estava subdimensionada, mas que tinha havido alguns problemas laterais
provocados pelo despejo de fossas, que não estão ligadas ao saneamento, que aumentou
significativamente devido ao confinamento obrigatório durante alguns meses. Sobre a
abertura do ano letivo, o presidente da Câmara informou que os alunos das escolas do
primeiro ciclo do ensino básico de Dornelas, Pessegueiro do Vouga, Senhorinha, Sever do
Vouga e Silva Escura seriam transferidos para o novo Centro Escolar em obediência ao que
foi decidido pelo Conselho Municipal de Educação e validado pela DGEstE. Mais informou
que a rede de transportes ainda estava a ser trabalhada, assim como todas as regras de
funcionamento dentro da escola. Quanto às escolas a serem desativadas, informou existirem
alguns pedidos para utilização de algumas delas, mas que ainda não podia ser tomada uma
decisão enquanto as mesmas não fossem oficialmente desativadas. Referiu ainda, que a
maior parte das escolas está integrada no plano estratégico de habitação para criação de
habitação social.-----------------------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo pediu para ser informado quando tudo estivesse resolvido em relação à escola e
aos transportes escolares.------------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva disse que iria enviar algumas perguntas por escrito e pediu para ser informado,
também por escrito, quanto tudo estivesse decidido em relação à escola e ao transporte
escolar. Perguntou qual a data de conclusão do Centro Escolar e em que dia iriam iniciar as
aulas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

O presidente da Câmara informou que a obra terminava no dia 31 de agosto de 2020 e que
as aulas iniciar-se-iam no dia 17 de setembro de 2020.---------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Atualização de Renda no Bairro da Bela Vista: - De acordo com a informação interna
exarada pela técnica superior do Serviço de Ação Social, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a atualização do valor da renda de Maria Isabel Machado Coutinho, passando
a pagar € 59,13 (cinquenta e nove euros e treze cêntimos) por mês, com efeitos a partir do
mês de setembro 2020.---------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva e Elisabete Henriques.----------------------------------------------------------------Doação de Bens – Museu Municipal: - O órgão executivo aprovou, por unanimidade, aceitar
a doação de bens, por parte de Maria Teresa de Sousa Monteiro da Costa Faro, a favor do
Museu Municipal. A proposta de doação, que contém informação sobre os bens doados,
será arquivada junto dos documentos da reunião.--------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva e Elisabete Henriques.----------------------------------------------------------------Componentes de Apoio à Família – Aprovação dos Valores – Escalões e Tabelas de
Comparticipação: - À semelhança de anos anteriores, foi analisada a informação emitida
pela Técnica dos Serviços Sociais referente aos valores dos escalões para refeições e
prolongamento nos Jardins Infantis. O órgão executivo tomou conhecimento dos escalões e
respetivas tabelas de comparticipações para o ano letivo de 2020/2021. Foram, ainda,
aprovados, por maioria, os valores dos encargos trimestrais dos Jardins de Infância para a
aquisição de bens e serviços destinados ao prolongamento do horário e fornecimento de
refeições para as crianças a movimentar através do Fundo de Maneio já constituído.--------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo e
Elisabete Henriques; Abstenção - Ricardo Silva.--------------------------------------------------Apoio ao Arrendamento – Aprovação de Candidatura: - Na sequência da aprovação do
Regulamento de Apoio ao Arrendamento Urbano para Fins Habitacionais, e de acordo com
a informação interna exarada pela técnica superior do Serviço de Ação Social, o órgão
executivo aprovou, por unanimidade, a atribuição de um apoio no valor de € 87,50, por mês
a Maria Alice Ferreira Batista, com efeitos a partir de setembro de 2020.----------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva e Elisabete Henriques.----------------------------------------------------------------Aquisição Amigável de Terreno para a Empreitada “Arruamento da Zona Industrial de
Dornelas”: - Foi presente e analisado o seguinte auto de aquisição amigável de terreno, para
a empreitada “Arruamento da Zona Industrial de Dornelas”, pela via do direito privado, cujas
diligências foram efetuadas pela vereadora, assumindo a Câmara, por maioria, a satisfação
dos encargos que dele constam, para:----------------------------------------------------------------a) A compra a Imobranca – Imobiliária e Gestão, S.A., NIF 503531367, de um prédio
rústico omisso na Conservatória do Registo Predial e inscrito sob o artigo matricial
número 1093, da União de Freguesias de Silva Escura e Dornelas, pelo valor de €
1 537,50 (mil, quinhentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), área adquirida de
205m2.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva referiu que o valor a pagar por metro quadrado é excessivo.--------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Pedro Lobo, Ricardo Silva e
Elisabete Henriques; Abstenção – Paulo Martins.-------------------------------------------------Aquisição Amigável de Terreno para a Empreitada “Muro da Cruz das Almas em Couto de
Esteves”: - Foi presente e analisado o seguinte auto de aquisição amigável de terreno, para
a empreitada “Muro da Cruz das Almas em Couto de Esteves”, pela via do direito privado,
cujas diligências foram efetuadas pelo presidente da Câmara, assumindo a Câmara, por
maioria, a satisfação dos encargos que dele constam, para:---------------------------------------a) A cedência gratuita de uma parcela de terreno, por parte de Sílvia de Oliveira Araújo,
com 246m2 de um prédio rústico omisso na Conservatória do Registo Predial e inscrito
sob o artigo matricial número 8646, da freguesia de Couto de Esteves.-------------------b) A cedência, por parte do município, de um tubo de água correspondente a uma quarta
parte da água da nascente existente no prédio rústico sito em Fonte de Urgueira,

freguesia de Rocas do Vouga, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sever do
Vouga sob o n.º 8211 e inscrito na matriz sob o artigo n.º 5722;---------------------------c) A cedência da referida água será feita a partir de um depósito a construir pelo município,
onde será feita a divisão da água em 4 partes iguais sendo uma delas encaminhada daí
até ao domicílio de Sílvia de Oliveira Araújo.------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa e Elisabete Henriques; Abstenções
– Paulo Martins, Pedro Lobo e Ricardo Silva.---------------------------------------------------------- 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.-------______________________________________________
______________________________________________

