Relatório
Informação ao órgão deliberativo
(art.º 7º-B, da Lei n.º 6/2020)

Ao longo destes últimos meses, principalmente, depois do início de março, a pandemia Coronavírus/COVID-19, tem
sido uma grande preocupação para a gestão Autárquica e uma prioridade para a atuação da Câmara Municipal de
Sever do Vouga, tendo a mesma tomado várias medidas ao nível da prevenção e proteção das pessoas, gestão de
equipamentos e edifícios e funcionamento dos serviços, contando também com a cooperação e colaboração de
entidades públicas e privadas.
A concretização das ações e medidas levadas a cabo até aqui, quer antes, quer durante o período de
desconfinamento, têm exigido um grande esforço da Autarquia, pelas várias despesas associadas e assumidas pelo
Orçamento Municipal.
Até agora foram já tomadas as seguintes medidas:
- Saúde e GNR - Fornecimento logístico de equipamentos de proteção individual, desinfetantes, apetrechamento de
espaços, criação de espaços de retaguarda e disponibilidade de linhas telefónicas;
- IPSS’s - Adiantamento de subsídios e reforço dos mesmos, apoio à contratação de serviços, fornecimento de EPI’s e
desinfetante, pagamento de testes, serviço de apoio domiciliário, desinfeções de espaços, criação de Bolsa de
Voluntariado, equipamentos (camas, colchões, roupa, etc …);
- Bombeiros – Apoio financeiro extraordinário, fornecimento de EPI’s e material desinfetante;
- Apoio ao cidadão e empresas – Distribuição gratuita de máscaras pela população e comércios, campanhas de
sensibilização, apoio do gabinete de emergência com distribuição/entrega de refeições, medicamentos, viseiras e
máscaras, suspensão de rendas de habitações municipais, suspensão do pagamento de rendas dos espaços
concessionados pelo Município, suspensão do pagamento de rendas dos espaços do VougaPark, isenção do
pagamento de estacionamentos, suspensão do pagamento de taxas de esplanadas e ocupação da via pública,
suspensão do pagamento de RSU’s;
- Associações – Pagamento antecipado de subsídios, prorrogação do prazo para apresentação de candidaturas;
- Educação – Distribuição de Tablets e acesso à NET, conjugada com o Agrupamento de Escolas, fornecimento de
refeições;
Foi também criado um modelo de apoio aos produtores de mirtilo, para combate à drosophila, com a cedência de isco
e armadilhas.

No âmbito do turismo, considerando este um setor também importante para o Município, nomeadamente através do
alojamento, restauração e dos desportos de natureza, valorizamos a questão da promoção e marketing territorial para
divulgação do potencial turístico e atrativo do nosso concelho.
Está ainda em preparação um Regulamento do Fundo de Emergência Social, que pretende atribuir outros apoios
financeiros e temporários a agregados familiares em situação de emergência e que servirá para suportar despesas
essenciais, tais como: - refeições, géneros alimentícios, água, eletricidade, gás, rendas de habitação, medicamentos,
transporte para consultas e tratamentos.
No dia 18/03/2020, reuniu o executivo, com a presença do diretor de departamento, da secretária do presidente, de
uma assistente técnica e do encarregado do pessoal operacional com vista à constituição do Gabinete de
Atendimento Permanente, por forma a dar-se resposta a todos os pedidos da população, com vista a prestar-se apoio
no período do estado de emergência e às medidas de prevenção e combate à doença, bem como, apoio domiciliário
aos idosos e famílias, que recorressem a este serviço, o qual, para além de informação geral, prestou apoio na compra
e entrega de bens alimentares e medicamentos.
No dia 15/04/2020, por videoconferência, reuniu o Conselho Municipal de Proteção Civil, com a presença dos
seguintes membros:
Presidente da Câmara Municipal;
Vereador da Câmara Municipal de Sever do Vouga com o Pelouro da Proteção Civil;
Comandante do Corpo dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga;
Comandante do Posto da GNR de Sever do Vouga;
Representante da ARS Centro;
Diretor Executivo do ACeS Baixo Vouga;
Comandante Operacional Distrital do CDOS de Aveiro;
Presidente da Junta de Freguesia de Sever do Vouga;
Presidente da Junta de Freguesia de Talhadas;
Presidente da União de Freguesia de Silva Escura e Dornelas;
Presidente da Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga;
Presidente da Junta de Freguesia de Couto de Esteves.

Nesta reunião efetuou-se a análise da situação do Covid-19 no Concelho de Sever do Vouga.

No dia 24/04/2020, voltou a reunir o Conselho Municipal de Proteção Civil, por videoconferência, para análise do
Ponto de Situação do Covid-19 no Concelho de Sever do Vouga, com a presença do:
Presidente da Câmara Municipal;
Vereador da Câmara Municipal de Sever do Vouga com o Pelouro da Proteção Civil;
Comandante do Corpo dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga;
Comandante do Posto da GNR de Sever do Vouga;
Diretor Executivo do ACeS Baixo Vouga;
Comandante Operacional Distrital do CDOS de Aveiro;
Presidente da Junta de Freguesia de Sever do Vouga;
Presidente da Junta de Freguesia de Talhadas;
Representante do Centro Regional de Segurança Social.

Durante o estado de emergência e de calamidade, pelo gabinete de proteção civil, foram prestados os seguintes
serviços:
- divulgação de medidas de prevenção;
- entrega de equipamentos de proteção individual, nas IPSS, nos Bombeiros Voluntários e à população;
- aos Bombeiros Voluntários, para além do subsídio aprovado pela Câmara Municipal, no valor de € 40 000,
para fazer face aos encargos com os bombeiros e das equipas de intervenção permanente que foram criadas
naquela instituição, foram suportados encargos com outros bens fornecidos (alimentação) e disponibilizadas as
instalações da Cozinha Comunitária para instalação de uma equipa de intervenção.
- apoio aos alunos, através da disponibilização de um serviço de comunicação para acesso à internet.
- instalação e apetrechamento de um “hospital” de retaguarda no edifício do Vougapark.
Seguidamente apresenta-se o resumo das despesas realizadas até à elaboração deste relatório, perspetivando-se
continuar-se a realizar mais no combate e prevenção desta epidemia.
Despesas

Análises (nas IPSS)
15 000,00 €
Subsídio extraordinário (Bombeiros)
40 000,00 €
Desinfetante
10 123,92 €
Desinfestação de edifícios
14 624,70 €
Comunicação / Divulgação
11 699,55 €
EPI - Equipamentos de proteção individual
85 340,70 €
Equipamentos
14 090,27 €
Hospital de retaguarda
20 239,33 €
Net Ensino
2 484,60 €
Refeições
3 547,60 €
Refeições (Bombeiros)
4 000,00 €
Diversos
750,12 €
Total 221 900,79 €
Estima-se que a despesa possa chegar aos € 250 000,00, esperando todos os severenses que não chegue um segundo
surto de infeções, o que provocaria um aumento significativo das despesas imprevistas ou extraordinárias.

Seguidamente, apresentam-se as decisões tomadas, por ordem cronológica:
Decisão
Plano 10/03/2020

Descrição
•

Municipal de Sever do Vouga
•

Comunicação Interna n.º
1/2020

Divulgação na página do município do Plano de Contingência da Câmara

A suspensão do registo biométrico, até ao final do presente mês, em todos os
serviços da autarquia;

•

O encerramento das portas entre os gabinetes técnicos, privilegiando-se o
acesso pelo exterior, através do passadiço;

16/03/2020

•

Promover o atendimento por telefone ou mail, para se evitar o atendimento
pessoal e direto.

•

Encerramento do Balcão de Atendimento para se evitar o atendimento pessoal e
direto, privilegiando-se o atendimento por telefone e correio eletrónico.

Aviso 16/03/2020

Aviso 17/03/2020

•

Encerramento da AAE (Vougapark).

•

Encerramento da Biblioteca Municipal.

•

Encerramento do Museu Municipal.

•

Encerramento da Piscina Municipal.

•

Encerramento do Centro Coordenador de Transportes

•

Encerramento do Serviço de Ação Social e de Educação

•

Encerramento da Casa do Artesão e Posto de Turismo

•

Suspensão do serviço de transportes SeverIn

•

Encerramento dos parques infantis.

•

Encerramento dos polidesportivos e parques de jogos.

•

Suspensão da cobrança das rendas no prédio da Quinta do Barco, no bar da
praia fluvial da Quinta do Barco, no bar do Ecocafé e nos demais contratos da
mesma natureza, e, ainda, nas ocupações do Vougapark, com efeitos a partir de
1 de abril, até notificação a informar a data do início do processamento das

Despacho 18/03/2020

rendas e ocupações.
•

Alargamento do prazo de pagamento, com suspensão da cobrança de juros de
mora (nos pagamentos de ensino, RSU e outros), bem como, a suspensão dos
agravamentos nos prazos de pagamento das rendas de habitações sociais,
durante o período de encerramento do Balcão de Atendimento e nos 60 dias
seguintes à sua reabertura.

Despacho 19/03/2020
Despacho 19/03/2020

•

Constituição do Gabinete de Atendimento Permanente

•

Encerramento dos serviços municipais, pelo período em que vigorar (o período
de estado de emergência ou de calamidade), ficando apenas obrigados a
comparecer ao trabalho, os trabalhadores que irão integrar o Gabinete de

Atendimento Permanente, que serão chamados pelo seu superior hierárquico
(para o integrar), mais os trabalhadores recrutados para ser feita a limpeza dos
espaços públicos na vila, mais os trabalhadores do serviço de recolha do lixo e
aqueles que superiormente sejam recrutados para a realização de tarefas
urgentes e inadiáveis, como manutenção da estrutura de comunicações,
informática e de processamento de pagamentos obrigatórios.
•

Comunicado do presidente da câmara municipal sobre o Covid-19, bem como,
a divulgação dos contactos do Gabinete de Emergência e da linha

Comunicado 20/03/2020

disponibilizada pela autarquia ao Centro de Saúde de Sever do Vouga, com
vista à criação de um atendimento privilegiado naquela Unidade de Saúde.

Comunicado 23/03/2020

•

Comunicado do presidente da câmara municipal à população sobre medidas de
proteção.

•

Delegação no vice-presidente, e, nas suas faltas e impedimentos pontuais, por
conveniência de serviço ou resolução de tarefas no exterior, aos vereadores
Elisabete Henriques e Raul Duarte, a autorização dos pagamentos, através da

Despacho 23/03/2020

assinatura dos pendentes, reencaminhados em formato digital na aplicação de
SNC-AP, durante o meu período de recolha e prevenção contra o coronavírus
SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.
•

Conformação do funcionamento da autarquia às normas publicadas,
designadamente através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, em

Despacho 23/03/2020

complemento às medidas adotadas de prevenção contra o coronavírus SARSCoV-2 e da doença COVID-19 (quanto à forma de justificação das faltas dos
trabalhadores).

Aviso 25/03/2020

•

Encerramento do Cemitério Municipal.

•

Alargamento do prazo até 15 de julho, para as associações apresentarem as
candidaturas ao subsídio anual.

•

IPSS – 2º Adiantamento do subsídio anual, de valor até ao montante
aprovado no ano passado.

•

Ratificação das despesas já assumidas de apoio à população e a autorização das
que venham a ser necessárias para se travar ou minimizar os efeitos da

Reunião 08/04/2020

pandemia.
•

Isenção do pagamento da tarifa nas zonas de estacionamento condicionado.

•

Apoios ao Associativismo – Adiantamento.

•

Subsídio extraordinário de € 40 000, atribuído aos Bombeiros Voluntários.

•

Transferência dos encargos suportados pelas IPSS, na forma de apoio,
relacionadas com os encargos que se estimam em aproximadamente € 25 000,
para a realização de testes ao pessoal e utentes daquelas instituições.

Despacho 29/04/2020

•

Acionamento do Plano Municipal de Emergência

Reunião 22/04/2020

•

Isenção do pagamento das taxas constantes da Tabela de Taxas e Outras
Receitas Municipais, nomeadamente de publicidade, ocupação da via pública
com equipamentos destinados ao comércio e indústria, durante o ano de 2020,
de forma a minimizar os prejuízos provocados pela pandemia.

Despacho 29/04/2020

•

Abertura da AAE (Vougapark)

Aviso 30/04/2020

•

Abertura do Cemitério Municipal

Despacho 01/05/2020

•

Abertura da Biblioteca Municipal

Despacho 15/05/2020

•

Reinício do serviço do Sever In

•

Pagamento de 8 mensalidades aos bolseiros, ficando as 2 restantes

Despacho 15/05/2020

mensalidades para serem pagas após a assinatura dos respetivos protocolos.

Despacho 21/05/2020

•

Abertura do Museu Municipal.

Despacho 27/05/2020

•

Abertura do mercado semanal.

•

Isenção do pagamento das tarifas de Resíduos Sólidos Urbanos não-domésticos,

Reunião 12/06/2020

com efeitos a partir de 1 de julho até ao final deste ano, com possibilidade de
restituição das tarifas, com exceção do IVA, caso a caso, mediante
requerimento e justificação, desde o início do período do estado de emergência.

A informação relacionada com o Plano de Contingência encontra publicitada no site da autarquia, no seguinte
endereço: https://www.cm-sever.pt/pages/560?event_id=114
Paços do Concelho de Sever do Vouga, 19 de junho de 2020
O Presidente da Câmara,
(Dr. António Coutinho)

