--------------------------------------------ATA N.º 19/2020----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e oito de outubro de dois mil e vinte.-------------------------- No dia vinte e oito de outubro de dois mil e vinte, reuniu o órgão executivo
ordinariamente, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com a participação da
funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, 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 dezasseis 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 14 de outubro 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----------------------------------------- Regulamento Municipal para a Instrução de Pedidos em Formato Digital – Versão
Final------------------------------------------------------------------------------------------------- Programa Vacinação SNS Local – Protocolo-------------------------------------------------- “Requalificação da Frente Ribeirinha da Ribeira de Pessegueiro” – Abertura de
Concurso-------------------------------------------------------------------------------------------- “Reabilitação e Requalificação do Largo de São Mateus” – Abertura de Concurso----- Auto de Medição n.º 1 da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos – IV” Freguesias 2020 – Aumento do Apoio ao Investimento-------------------------------------- Empreitada “Naturvouga” – Resolução de Expropriar – Artigo Matricial n.º 2118------ Empreitada “Naturvouga” – Resolução de Expropriar – Artigos Matriciais n.os 5123 e
5139------------------------------------------------------------------------------------------------- Empreitada “Naturvouga” – Resolução de Expropriar – Artigo Matricial n.º 5150---------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 23 de outubro de 2020, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes
valores: operações orçamentais = € 2 438 469,61 (dois milhões, quatrocentos e trinta e
oito mil, quatrocentos e sessenta e nove euros e sessenta e um cêntimos) e operações não
orçamentais = € 624 728,18 (seiscentos e vinte e quatro mil, setecentos e vinte e oito euros
e dezoito cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Em 23 de outubro de 2020, os fundos disponíveis apresentavam o
valor em euros de € 541 725,57 (quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e cinco
euros e cinquenta e sete 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 Empreitadas Adjudicadas;-------------------------------------------------------------- Mapa de Bens e Serviços Adjudicados;--------------------------------------------------------- Avaliação Final do Período Experimental – Engenheiro Florestal;-------------------------- Zona de Fruição de Couto de Baixo – Protocolo;---------------------------------------------- Processo Disciplinar 1/2020 – Resposta ao Vereador;---------------------------------------- Procedimento para a Organização da 13ª Edição da Feira Nacional do Mirtilo –
Caderno de Encargos;------------------------------------------------------------------------------ Projeto de Ativação, “Sever do Vouga, Capital do Mirtilo” 2020 – Caderno de
Encargos.---------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Antes de dar a palavra aos vereadores, o presidente da Câmara interveio para dar
conhecimento de que a estrada de ligação à A25 tinha sido incluída no plano nacional de
investimentos. Referiu que, no seu entendimento, aquele acesso poderia passar pelo

mesmo trajeto do IC35, engatando diretamente no antigo troço do IP5, que sai do nó do
Carvoeiro diretamente para a Alombada. Mais referiu que iria pressionar todas as
instâncias para que, aprovado o PNI, a referida obra seja uma das primeiras a avançar. De
seguida, informou os vereadores de que, à semelhança do ano anterior, iria convocá-los
para uma reunião individual para ouvir os seus contributos em relação ao orçamento 2021.Foi dada a palavra a Paulo Martins que agradeceu a informação do presidente da Câmara e
questionou qual será o trajeto do acesso à A25, tendo em conta as três opções existentes.--O presidente da Câmara disse que seria aproveitada a opção aprovada em Assembleia
Municipal, há alguns anos, ainda com algumas correções, pelo menos na parte final,
porque a ligação que era suposto estar feita no novo nó, será integrada num troço da IP5 e
ligar diretamente ao nó do Carvoeiro.---------------------------------------------------------------Paulo Martins perguntou se iria ser feita uma nova avaliação ambiental, atendendo ao facto
de tratar-se de um novo projeto.---------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara informou ser provável haver alterações à avaliação ambiental.----Paulo Martins perguntou o que iria ser feito na sequência do que tinha acontecido no
centro escolar de Couto de Esteves, atendendo ao facto de estar adjudicada a cobertura
daquele edifício.----------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse que tinha ardido o quadro elétrico, entre outras coisas, e que
já tinha sido comunicado ao seguro por forma a avançar-se com a reparação dos estragos e
a impermeabilização do edifício em simultâneo.---------------------------------------------------Ricardo Silva perguntou quanto é que já tinha sido gasto em terrenos para a zona de
fruição de Couto de Esteves e, ainda, se o presidente da Câmara achava que cento e trinta
mil euros iriam ser suficientes.----------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse que não devia ser suficiente, mas que a Greenvouga estava
disponível para reforçar a comparticipação. Mais informou ter sido gasto cerca de vinte
mil euros em terrenos.----------------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva perguntou se havia auto de receção do centro escolar de Couto de Esteves.--O presidente da Câmara informou que a obra tinha sido recebida após uma intervenção
final das correções que tinham de ser feitas na altura e que as obras eram aceites
definitivamente ao fim do quinto ano.---------------------------------------------------------------Ricardo Silva perguntou de quem era a responsabilidade da toponímia.-----------------------O presidente da Câmara informou que a toponímia é competência da Câmara Municipal,
mas que as Juntas de Freguesia são sempre ouvidas e são elas que sugerem os nomes de
rua.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedro Lobo pediu que fosse disponibilizado o mapa com as alternativas de acesso à
A25.—---------------------------------------------------------------------------------------------------Mais solicitou o vereador Pedro Lobo que fosse realizada, pelo presidente da câmara
municipal, uma comunicação à população sobre a situação da doença Covid-19 no
concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Regulamento Municipal para a Instrução de Pedidos em Formato Digital – Versão Final: Foi presente e analisada a informação dos serviços administrativos relacionada com o
Regulamento Municipal para a Instrução de Pedidos em Formato Digital. Terminado o
prazo de consulta pública, e não tendo havido qualquer apresentação de sugestões, a
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a versão final do regulamento à
apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, com subsequente publicação, na sua
íntegra, no sítio institucional do município e na 2ª Série do Diário da República.------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------Programa Vacinação SNS Local – Protocolo: - A Câmara Municipal deliberou, por
maioria, ratificar o protocolo celebrado entre a Associação Dignitude e o Município de
Sever do Vouga que visa estabelecer as regras de referenciação dos beneficiários do
programa “Vacinação SNS Local”, no concelho, e que abrange os munícipes com idade
igual ou superior a 65 anos aos quais seja administrada vacinação gratuita contra a gripe.--Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Pedro Lobo, Ricardo Silva,
Elisabete Henriques e Raul Duarte; Abstenção - Paulo Martins.--------------------------------Ricardo Silva saiu da reunião após a votação deste ponto.----------------------------------------

“Requalificação da Frente Ribeirinha da Ribeira de Pessegueiro” – Abertura de Concurso:
- Foi apresentada uma proposta para a abertura de um procedimento, através de concurso
público, para a empreitada “Requalificação da Frente Ribeirinha da Ribeira de
Pessegueiro”.--------------------------------------------------------------------------------------------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 “Requalificação da Frente Ribeirinha da
Ribeira de Pessegueiro”, tendo como objetivo o enquadramento e a integração de uma
linha-de-água com a componente de um espaço verde de fruição, estar e lazer. Foi, de
igual modo, deliberado, por unanimidade, o seguinte:--------------------------------------------a) Aprovar as peças do procedimento, bem como a minuta do anúncio, nos termos do n.º
2 do artigo 40º do CCP;---------------------------------------------------------------------------b) Designar como gestor do contrato, no âmbito do previsto no artigo 290-A do CCP, a
técnica Sandra Cristina Pinhão Veiga;----------------------------------------------------------c) Designar como membros do júri os seguintes elementos:-----------------------------------Membros efetivos:---------------------------------------------------------------------------------- Fernando Marques de Sá Marinheiro;------------------------------------------------------- Maria Isabel Figueiredo da Silva;----------------------------------------------------------- Sandra Cristina Pinhão Veiga.--------------------------------------------------------------Membros suplentes:-------------------------------------------------------------------------------- Bruno Miguel de Jesus Machado;----------------------------------------------------------- Rui Fernando Fernandes Loureiro.---------------------------------------------------------d) Delegar nos membros do júri, nos termos do n.º 2 do artigo 69º do CCP, as
competências enunciadas na Informação Técnica/Decisão de Contratar, que vai ser
arquivada junto dos documentos desta reunião;-----------------------------------------------e) Considerar como aprovados os compromissos plurianuais conforme inscrição no Plano
2018 I 60.-------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------“Reabilitação e Requalificação do Largo de São Mateus” – Abertura de Concurso: - Foi
apresentada uma proposta para a abertura de um procedimento, através de concurso
público, para a empreitada “Reabilitação e Requalificação do Largo de São Mateus”.------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 “Reabilitação e Requalificação do Largo
de São Mateus”, tendo como objetivo o enquadramento e a integração de uma linha-deágua com a componente de um espaço verde de fruição, estar e lazer. Foi, de igual modo,
deliberado, por unanimidade, o seguinte:-----------------------------------------------------------f) Aprovar as peças do procedimento, bem como a minuta do anúncio, nos termos do n.º
2 do artigo 40º do CCP;---------------------------------------------------------------------------g) Designar como gestor do contrato, no âmbito do previsto no artigo 290-A do CCP, o
técnico Fernando Marques de Sá Marinheiro;-------------------------------------------------h) Designar como membros do júri os seguintes elementos:-----------------------------------Membros efetivos:---------------------------------------------------------------------------------- Sandra Cristina Pinhão Veiga;--------------------------------------------------------------- Fernando Marques de Sá Marinheiro;------------------------------------------------------- Maria Isabel Figueiredo da Silva.----------------------------------------------------------Membros suplentes:-------------------------------------------------------------------------------- Bruno Miguel de Jesus Machado;----------------------------------------------------------- Rui Fernando Fernandes Loureiro.---------------------------------------------------------i) Delegar nos membros do júri, nos termos do n.º 2 do artigo 69º do CCP, as
competências enunciadas na Informação Técnica/Decisão de Contratar, que vai ser
arquivada junto dos documentos desta reunião;-----------------------------------------------j) Considerar como aprovados os compromissos plurianuais conforme inscrição no Plano
2018 I 58.-------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.-------------------------------------------------------------------

Auto de Medição n.º 1 da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços e Largos – IV”: Foi apresentado o auto de medição n.º 1 da empreitada “Reparação de Pequenos Troços e
Largos – IV”, de trabalho contratual, no valor de € 90 089,42 (noventa mil, oitenta e nove
euros e quarenta e dois 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; Abstenções - Paulo Martins e Pedro Lobo.-----------------------------------------------Freguesias 2020 – Aumento do Apoio ao Investimento: - Tendo em conta as deliberações
tomadas em reunião de Câmara de 13 de maio de 2020 e sessão da Assembleia Municipal
de 26 de junho de 2020, que aprovaram o aumento do valor dos apoios às freguesias,
destinados ao investimento, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, os respetivos
apoios ao investimento para o ano de 2020, de acordo com o seguinte:------------------------Freguesia
Investimento
Freguesia de Cedrim e
 Embelezamento do largo, no início da Rua Central
Paradela
em Paradela;
 Embelezamento do largo na Rua Padre José Gualdino
em Cedrim;
 Construção de muro de suporte de terras de
pavimentação na rua do Extremadouro em Paçô;
 Requalificação do cemitério de Paradela (pintura,
reparação do piso ala de baixo).
Freguesia de Couto de
 Casa da Fonte
Esteves
 Gabinetes Empreendedorismo
Freguesia de Pessegueiro do  Vedação de terreno no parque de Santa Quitéria em
Vouga
Sóligo;
 Execução de condutas de águas pluviais na Rua Sr.ª
do Rosário à Rua Fundo de Vila em Nogueira;
 Fornecimento e colocação de placas toponímicas na
freguesia.
Freguesia de Rocas do
 Calçada na Rua das Presinhas, no lugar do Borralhal;
Vouga
 Alargamento do caminho designado por “lavoeira”
em Vila Seca, incluindo muros de suporte;
 Calçada no lugar de Vila Seca;
 Alcatroamento da Rua da Infesta em Nespereira de
Baixo e colocação de tubos para águas pluviais.
Freguesia de Sever do Vouga  Muro na Rua dos Enviendes;
 Caleira com grelha na Travessa do Soalheiro/Largo
do Portal do Jogo;
 Caminho pedonal entre a Rua da Devesinha e a Rua
Pinheiro Manso;
 Construção de muro na Rua do Tapado;
 Reconstrução de escada e fornecimento de guarda na
Rua do Pinheiro Manso;
 Construção de muro de suporte caminho na Rua do
Pinheiro Manso;
 Construção de muro e valeta na Travessa da Fonte
Fria;
 Execução de travessia da linha de água no acesso ao
caminho do Cercal;
 Fornecimento e colocação de banco na Rua Novelide
de Baixo;
 Aquisição de terreno e construção de largo na Rua da
Pedra D’Arca;
 Alargamento do acesso a duas casas a partir da Rua
do Parque Ecoindustrial.
Freguesia de Silva Escura e
 Edificação de muro de suporte à via pública na Rua

Dornelas

de Santa Teresinha nas Bouças;
 Edificação de muro caído na Rua da Cavada no
Espinheiro;
 Edificação de muro caído numa via paralela à Rua da
Chapadinha em Dornelas;
 Conclusão de muro de segurança no Parque Além do
Rio em Dornelas;
 Segunda fase da edificação de muro de suporte
(reforço) ao cemitério em Silva Escura;
 Colocação de gradeamento para segurança de pessoas
e bens na Rua da Azinhaga em Silva Escura;
 Colocação de gradeamento na Rua de Silva Escura,
na confluência com a Rua do Ribeiro da Água;
 Colocação de gradeamento na Rua do Arestal em
Dornelas.
Freguesia de Talhadas
 Abrigos de passageiros em vários lugares da
freguesia;
 Obras no edifício sede da Junta de Freguesia;
 Obras e alargamentos na freguesia.
Uma vez que existem freguesias que não apresentaram um orçamento das atividades ou
investimentos, foi deliberado, por unanimidade, que o apoio fosse concedido 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.-----------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Empreitada “Naturvouga” – Resolução de Expropriar – Artigo Matricial n.º 2118: - Não
tendo sido possível a aquisição por via do direito privado, nos termos do n.º 6 do artigo 11º
do Código de Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, o órgão
executivo deliberou, por unanimidade, nos termos da informação interna n.º 26/2020 que
aqui se dá como transcrita e que vai ser arquivada junto dos documentos deste reunião,
propor e requerer a declaração de utilidade pública da expropriação, a atribuição de
carácter de urgência e a posse administrativa do prédio rústico inscrito sob o artigo
matricial número 2118, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, necessário à concretização
da empreitada “Naturvouga”, tudo nos termos do artigo 10º e seguintes do Código de
Expropriações.------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Empreitada “Naturvouga” – Resolução de Expropriar – Artigos Matriciais n.os 5123 e
5139: Não tendo sido possível a aquisição por via do direito privado, nos termos do n.º 6
do artigo 11º do Código de Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de
setembro, o órgão executivo deliberou, por unanimidade, nos termos da informação interna
n.º 25/2020 que aqui se dá como transcrita e que vai ser arquivada junto dos documentos
deste reunião, propor e requerer a declaração de utilidade pública da expropriação, a
atribuição de carácter de urgência e a posse administrativa dos prédios rústicos inscritos
sob os artigos matriciais número, 5123 e 5139, da freguesia de Pessegueiro do Vouga,
necessário à concretização da empreitada “Naturvouga”, tudo nos termos do artigo 10º e
seguintes do Código de Expropriações.-------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Empreitada “Naturvouga” – Resolução de Expropriar – Artigo Matricial n.º 5150: - Não
tendo sido possível a aquisição por via do direito privado, nos termos do n.º 6 do artigo 11º
do Código de Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, o órgão

executivo deliberou, por unanimidade, nos termos da informação interna n.º 27/2020 que
aqui se dá como transcrita e que vai ser arquivada junto dos documentos deste reunião,
propor e requerer a declaração de utilidade pública da expropriação, a atribuição de
carácter de urgência e a posse administrativa do prédio rústico inscrito sob o artigo
matricial número 5150, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, necessário à concretização
da empreitada “Naturvouga”, tudo nos termos do artigo 10º e seguintes do Código de
Expropriações.------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

