--------------------------------------------ATA N.º 22/2020----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia nove de dezembro de dois mil e vinte.------------------------------- No dia nove de dezembro de dois mil e vinte, reuniu o órgão executivo ordinariamente,
através de videoconferência, 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,
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 25 de novembro 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----------------------------------------- Procedimento RSU – Prorrogação Prazo para Apresentação Propostas – Ratificação-- Empreitada “Naturvouga” – Resolução de Expropriar – Artigos matriciais 2115 e 2117
 Projeto Valorização da Zona Ribeirinha da Aldeia do Vilarinho – Albufeira Couto de
Esteves – Ribeiradio – Reconhecimento de Interesse---------------------------------------- Auto de Receção para Efeitos de Libertação de Caução – “Gestão de Combustível
Florestal”-------------------------------------------------------------------------------------------- Requalificação da Piscina Municipal (Componente Eficiência Energética)--------------- Cabazes de Natal 2020---------------------------------------------------------------------------- Associação Mimos & Tratos – Apoio----------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de Trabalho Contratual – “Beneficiação da Rua do Porto Carro
em Paço Cedrim - Fase 1”------------------------------------------------------------------------ Auto de Revisão n.º 2 de Trabalho Contratual – “Beneficiação da Rua do Porto Carro
em Paço Cedrim - Fase 1”------------------------------------------------------------------------ Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Alteração de Toponímia---------------------------- Cartões de Estacionamento – Isenção--------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 03 de dezembro de 2020, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes
valores: operações orçamentais = € 1 880 440,90 (um milhão, oitocentos e oitenta mil,
quatrocentos e quarenta euros e noventa cêntimos) e operações não orçamentais = €
632 465,25 (seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco euros e vinte e
cinco cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Em 03 de dezembro de 2020, os fundos disponíveis apresentavam o
valor em euros de € 270 576,04 (duzentos e setenta mil, quinhentos e setenta e seis euros e
quatro 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;--------------------------------------------------------- Mapa de Obras em Curso.-------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Ricardo Silva alertou para o facto de existirem três postos de luz desiluminados no
Arruamento Novo.--------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara pediu ao vereador Raul Duarte para averiguar essa situação.---------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Procedimento RSU – Prorrogação Prazo para Apresentação Propostas – Ratificação: - O
órgão executivo ratificou, por maioria, a prorrogação, por mais quinze dias, do prazo para
a apresentação de propostas, até 17 de dezembro de 2020, para o concurso público

“Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos a destino
final pelas entidades que integram o Agrupamento de Entidades Adjudicantes composto
pelos Municípios de Estarreja, Águeda, Murtosa e Sever do Vouga”.--------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Pedro Lobo, Ricardo Silva,
Elisabete Henriques e Raul Duarte; Abstenção – Paulo Martins.-------------------------------Empreitada “Naturvouga” – Resolução de Expropriar – Artigos matriciais 2115 e 2117: 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, 2115 e 2117, 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,
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------Projeto Valorização da Zona Ribeirinha da Aldeia do Vilarinho – Albufeira Couto de
Esteves – Ribeiradio – Reconhecimento de Interesse: - Com vista à requalificação de um
caminho foreiro em percurso pedonal circular, complementar ao trilho existente PR6
Trilho dos Amiais, o Serviço de Turismo de Sever do Vouga está a preparar uma
candidatura no âmbito do PDR 2020 à Operação – Renovação das Aldeias. Considerando
o interesse turístico, no âmbito da estratégia de desenvolvimento local, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal o reconhecimento
do interesse para as populações de Couto de Esteves, e para a economia local, do projeto
“Valorização da Zona Ribeirinha da Aldeia do Vilarinho – Albufeira Couto de Esteves –
Ribeiradio”.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------Auto de Receção para Efeitos de Libertação de Caução – “Gestão de Combustível
Florestal”: - A Câmara Municipal aprovou, por maioria, o auto de receção, para efeitos de
libertação da caução, da empreitada “Gestão de Combustíveis Florestais”, uma vez que o
trabalho contratual foi executado e foram lavrados os autos de medição n.os 18, 19, 20 e
21.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Raul
Duarte; Abstenções - Paulo Martins e Pedro Lobo; Contra - Ricardo Silva.-----------------Requalificação da Piscina Municipal (Componente Eficiência Energética): - Foi
apresentada uma proposta para a abertura de um procedimento, através de concurso
público, para a empreitada “Requalificação da Piscina Municipal (Componente Eficiência
Energética)”.--------------------------------------------------------------------------------------------Analisada a documentação, a Câmara Municipal decidiu, por maioria, 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 Piscina Municipal
(Componente Eficiência Energética)”, tendo como objetivo promover a eficiência
energética, nomeadamente ao nível das infraestruturas, com incidência na otimização dos
recursos e na modernização. Foi, de igual modo, deliberado, por unanimidade, o seguinte:a) Aprovar a decisão de contratar, bem como autorizar a despesa inerente ao contrato a
celebrar, nos termos do artigo 36º do CCP;----------------------------------------------------b) Aprovar as peças do procedimento, bem como a minuta do anúncio, nos termos do n.º
2 do artigo 40º do CCP;---------------------------------------------------------------------------c) Designar como gestor do contrato, no âmbito do previsto no artigo 290-A do CCP, o
técnico Fernando Marques de Sá Marinheiro;-------------------------------------------------d) 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.---------------------------------------------------------e) 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;-----------------------------------------------f) Considerar como aprovados os compromissos plurianuais conforme inscrição no Plano
2018 I 30.-------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Ricardo Silva, Elisabete
Henriques e Raul Duarte; Abstenções - Paulo Martins e Pedro Lobo.-------------------------Cabazes de Natal 2020: - O órgão executivo deliberou, por unanimidade, aceitar donativos
em dinheiro, ou em espécie, dos particulares e das empresas que pretenderem juntar-se a
esta ação. Mais foi deliberado, por unanimidade, autorizar a despesa com a compra dos
géneros alimentícios e outros bens para os cabazes.-----------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------Associação Mimos & Tratos – Apoio: - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade,
aquisição e oferta das cem camisolas, no valor global de € 319,80 (trezentos e dezanove
euros e oitenta cêntimos), de acordo com a competência que lhe é conferida através da
alínea u), do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 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.------------------------------------------------Auto de Medição n.º 2 de Trabalho Contratual – “Beneficiação da Rua do Porto Carro em
Paço Cedrim – Fase 1”: - Foi apresentado o auto de medição n.º 2 da empreitada
“Beneficiação da Rua do Porto Carro em Paço Cedrim – Fase 1”, de trabalho contratual, no
valor de € 15 825,00 (quinze mil, oitocentos e vinte euros), 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 2 de Trabalho Contratual – “Beneficiação da Rua do Porto Carro em
Paço Cedrim - Fase 1”: - A Câmara Municipal tomou conhecimento do auto de revisão n.º
2 da empreitada “Beneficiação da Rua do Porto Carro em Paço Cedrim - Fase 1”, sem
qualquer valor dos trabalhos realizados sujeitos a revisão.---------------------------------------Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Alteração de Toponímia: - No exercício da
competência conferida à Câmara Municipal, na alínea ss), do n.º 1, do artigo 33º do Anexo
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
inclusão da “Travessa das Lameiradas” na toponímia da freguesia de Pessegueiro do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------Cartões de Estacionamento – Isenção: - Considerando a deliberação tomada em reunião de
Câmara de 08 de abril de 2020, que aprovou a isenção do pagamento da tarifa de
estacionamento nas zonas condicionadas atendendo à situação atual provocada pela
pandemia, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, conceder a restituição do valor
pago pela emissão do cartão de estacionamento, na proporção dos dias em que esteve
implementada a isenção nos parcómetros, a deduzir na fatura de renovação do cartão em
2021 e, no caso de não haver lugar à renovação, a restituição desse mesmo valor.-----------Pedro Lobo perguntou se já tinha terminado o contrato com a empresa que fazia a gestão
dos parquímetros.---------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara confirmou que sim e que, atualmente, a gestão estava a ser feita
pelo município.------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo,
Ricardo Silva, Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público-----------------------------------Não houve qualquer intervenção.------------------------------------------------------------------------- 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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