------------------------------------------ACTA N.º 09/2016---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia onze de maio de dois mil e dezasseis.-------------------------------- No dia onze de maio de dois mil e dezasseis, na vila de Sever do Vouga, edifício dos
Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a
presença da funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, para redação da respetiva ata, e
Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que
prestou apoio no esclarecimento de alguns pontos.---------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, Presidente;
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente; Nuno Miguel Pereira Martins
Ferreira, Idalina Pereira Tavares, Maria Elisabete Martins Henriques, António Rodrigues
Ferreira e Raul Alberto Conceição Duarte, Vereadores.---------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte minutos, tendo sido dispensada a
leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os
membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.----------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade, pelos membros António
Coutinho, Almeida e Costa, Idalina Tavares, Elisabete Henriques e Raul Duarte.-----------------------------------------------------Ordem de Trabalhos---------------------------------------- Toponímia da Freguesia de Cedrim e Paradela------------------------------------------------ Recrutamento Excecional – Balcão de Atendimento----------------------------------------- Recrutamento Excecional – Ação Social------------------------------------------------------- Recrutamento Excecional – Serviço Operacional de Obras Municipais------------------- Entrada em Vigor de Tarifário RSU – Adiamento-------------------------------------------- Aquisições Amigáveis de Terreno--------------------------------------------------------------- Pedidos de Redução/Isenção de Taxa-----------------------------------------------------------1) Paróquia Santa Maria de Sever do Vouga – Utilização Gratuita CAE----------------2) Associação Sempre Escola – Legalização da Sede--------------------------------------- Taça de Portugal Sub 23 de Ciclismo – Apoio------------------------------------------------ CRC de Talhadas – Ratificação de Apoio------------------------------------------------------ Grupo Recreativo, Cultural e Social Silvaescurense – Apoio------------------------------- Apoio Casa +--------------------------------------------------------------------------------------- Comemorações dos 150 anos da BUMP – Pedido de Comparticipação------------------- Proposta de Integração de Aluno – Apoio Social Escolar 2015/2016---------------------- Museu Municipal – Merchandising----------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 06 de maio, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 1 713 863,31 (um milhão, setecentos e treze mil, oitocentos e
sessenta e três euros e trinta e um cêntimos) e Operações não orçamentais = € 560 652,86
(quinhentos e sessenta mil, seiscentos e cinquenta e dois euros e oitenta e seis cêntimos).--Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 1 402 242,35 (um
milhão, quatrocentos e dois mil, duzentos e quarenta e dois euros e trinta e cinco
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Toponímia da Freguesia de Cedrim e Paradela: - Na sequência do envio da denominação
das ruas por parte da União de Freguesias de Cedrim e Paradela, e para cumprimento do
disposto na alínea ss) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, foi aprovada, por unanimidade, a toponímia daquela freguesia de acordo com o
seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Chafariz---------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Fonte (Carvoal)------------------------------------------------------------------------------- Travessa do Aido da Cal------------------------------------------------------------------------------ Rua do Aido da Cal------------------------------------------------------------------------------------ Rua Padre José Gualdino----------------------------------------------------------------------------- Travessa da Variante----------------------------------------------------------------------------------

- Rua da Variante---------------------------------------------------------------------------------------- Viela da Variante-------------------------------------------------------------------------------------- Rua Comendador Manuel Fernandes Gomes------------------------------------------------------ Rua da Regada----------------------------------------------------------------------------------------- Rua de Paçô--------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Caminho de Ferro---------------------------------------------------------------------------- Rua da Escola Professora Ema Pato----------------------------------------------------------------- Rua dos Castanheiros---------------------------------------------------------------------------------- Rua n.º 15----------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Calvário---------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Redouça---------------------------------------------------------------------------------------- Rua Senhora de Guadalupe--------------------------------------------------------------------------- Rua da Lavoura---------------------------------------------------------------------------------------- Travessa do Aido-------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Varziela---------------------------------------------------------------------------------------- Viela da Varziela--------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Ribeiro da Ponte------------------------------------------------------------------------------ Rua da Portelada--------------------------------------------------------------------------------------- Travessa da Escola------------------------------------------------------------------------------------- Rua Senhora dos Milagres---------------------------------------------------------------------------- Travessa Senhora dos Milagres---------------------------------------------------------------------- Rua Coronel Albino Costa---------------------------------------------------------------------------- Rua do Barroco----------------------------------------------------------------------------------------- Travessa Souto da Loureira--------------------------------------------------------------------------- Travessa do Caminho de Ferro----------------------------------------------------------------------- Rua de Fontelas de Cima----------------------------------------------------------------------------- Viela do Cabeço---------------------------------------------------------------------------------------- Estrada Nacional 16 – Cedrim----------------------------------------------------------------------- Rua Garcias--------------------------------------------------------------------------------------------- Rua Dr. Alexandrino Costa--------------------------------------------------------------------------- Rua do Porto Carro------------------------------------------------------------------------------------ Rua de Paçô de Baixo--------------------------------------------------------------------------------- Travessa do Lavadouro------------------------------------------------------------------------------- Travessa do Aido-------------------------------------------------------------------------------------- Travessa das Eiras------------------------------------------------------------------------------------- Rua Chão do Sobreiro--------------------------------------------------------------------------------- Rua do Extremadouro--------------------------------------------------------------------------------- Travessa do Casal-------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Guarda------------------------------------------------------------------------------------------ Rua da Solheira---------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Bouço------------------------------------------------------------------------------------------ Travessa do Bouço------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Couinho---------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Escola Velha----------------------------------------------------------------------------------- Rua Cónego José Simões Pedro--------------------------------------------------------------------- Rua das Insuas------------------------------------------------------------------------------------------ Travessa do Cabeço----------------------------------------------------------------------------------- Rua Dr. Cristóvão Soares Gomes Feijão----------------------------------------------------------- Escadinhas Dr. Albino Costa------------------------------------------------------------------------- Rua Dr. Raúl Gomes---------------------------------------------------------------------------------- Rua das Flores------------------------------------------------------------------------------------------ Travessa da Casa do Arco---------------------------------------------------------------------------- Rua da Várzea------------------------------------------------------------------------------------------ Rua das Eiras------------------------------------------------------------------------------------------- Rua Monsenhor Celso Tavares da Silva------------------------------------------------------------ Rua de Peiges------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Vale Grande-----------------------------------------------------------------------------------

- Rua Vale das Colmeias-------------------------------------------------------------------------------- Rua do Cabeço do Ferreiro--------------------------------------------------------------------------- Rua de Valongo---------------------------------------------------------------------------------------- Rua dos Moinhos-------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Campo de Futebol---------------------------------------------------------------------------- Rua do Porto Moinho---------------------------------------------------------------------------------- Rua do Vale do Loureiro------------------------------------------------------------------------------ Travessa do Zevedinho-------------------------------------------------------------------------------- Rua do Zevedinho------------------------------------------------------------------------------------- Rua Margido-------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Ordal------------------------------------------------------------------------------------------- Rua dos Moscalhos------------------------------------------------------------------------------------ Rua da Bouça de Baixo------------------------------------------------------------------------------- Rua da Bouça------------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Quinta da Costa------------------------------------------------------------------------------- Rua do Outeiro----------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Zona Industrial I------------------------------------------------------------------------------ Rua A---------------------------------------------------------------------------------------------------- Rua B---------------------------------------------------------------------------------------------------- Rua C---------------------------------------------------------------------------------------------------- (ligação de Santo Adrião à Zona Industrial) ------------------------------------------------------- Rua Senhora dos Remédios--------------------------------------------------------------------------- Rua Padre Alberto------------------------------------------------------------------------------------- Rua dos Sobreiros-------------------------------------------------------------------------------------- Rua Porfírio Tavares da Silva------------------------------------------------------------------------ Rua de São Paio---------------------------------------------------------------------------------------- Rua Chão do Moinho---------------------------------------------------------------------------------- Rua de Vilarinho--------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Sacristão--------------------------------------------------------------------------------------- Largo do Fundo do Lugar----------------------------------------------------------------------------- Estrada Nacional 328-Cedrim------------------------------------------------------------------------ Rua de Santo Amaro----------------------------------------------------------------------------------- Rua da Boucinha--------------------------------------------------------------------------------------- Rua Padre Daniel-------------------------------------------------------------------------------------- Rua de Carrazedo-------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Cascalhal--------------------------------------------------------------------------------------- Rua n.º 100---------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Vale da Mina---------------------------------------------------------------------------------- Rua da Tapadinha-------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Tapada------------------------------------------------------------------------------------------ Rua dos Moinhos-------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Vale das Pêgas-------------------------------------------------------------------------------- Rua da Cabria------------------------------------------------------------------------------------------ Largo do Chafariz-------------------------------------------------------------------------------------- Estrada Nacional 16 – Paradela---------------------------------------------------------------------- Estrada Nacional 328 – Paradela-------------------------------------------------------------------- Rua da Bouça Pedra----------------------------------------------------------------------------------- Rua Quinta da Barca----------------------------------------------------------------------------------- Arruamento Novo-------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Portela------------------------------------------------------------------------------------------ Travessa do Arruamento Novo----------------------------------------------------------------------- Rua Presas do Vale------------------------------------------------------------------------------------ Costeira da Arrompida-------------------------------------------------------------------------------- Largo de Santa Eufémia------------------------------------------------------------------------------- Viela do Graveto--------------------------------------------------------------------------------------- Viela da Recochina------------------------------------------------------------------------------------ Rua da Arcela------------------------------------------------------------------------------------------

- Ruela do Salgueiral------------------------------------------------------------------------------------ Rua Nossa Senhora da Boa Hora-------------------------------------------------------------------- Rua Zona Industrial II--------------------------------------------------------------------------------- Rua da Felícia------------------------------------------------------------------------------------------ Rua do Pisão-------------------------------------------------------------------------------------------- Rua Estrada Nova de Soutelo------------------------------------------------------------------------ Rua do Cruzeiro---------------------------------------------------------------------------------------- Rua Conde de Beirós---------------------------------------------------------------------------------- Viela da Fonte Fresca--------------------------------------------------------------------------------- Rua Quinta da Aleigunda----------------------------------------------------------------------------- Rua do Vouguinha------------------------------------------------------------------------------------- Travessa do Alto--------------------------------------------------------------------------------------- Travessa da Rua da Quinta da Barca---------------------------------------------------------------- Rua Cabeço da Bouça Pedra------------------------------------------------------------------------- Calçada das Barreiras--------------------------------------------------------------------------------- Calçada de Bouçós------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Bela Vista-------------------------------------------------------------------------------------- Viela da Quinta----------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Escola------------------------------------------------------------------------------------------ Calçada das Eiras-------------------------------------------------------------------------------------- Rua Sebastião Marques Bastos----------------------------------------------------------------------- Rua da Recochina-------------------------------------------------------------------------------------- Rua Central--------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Calvário---------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Graveto----------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Fonte Fresca----------------------------------------------------------------------------------- Ruela da Santa Eufémia------------------------------------------------------------------------------- Rua das Hortas----------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Casal-------------------------------------------------------------------------------------------- Travessa do Rêgo do Tunel--------------------------------------------------------------------------- Rua da Escola de Cima-------------------------------------------------------------------------------- Viela da Arcela----------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Sobreiral--------------------------------------------------------------------------------------- Travessa de Santa Luzia------------------------------------------------------------------------------ Rua do Lagar de Azeite------------------------------------------------------------------------------- Rua Vila Nova/Teca----------------------------------------------------------------------------------- Estrada do Curro--------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Ribeiro----------------------------------------------------------------------------------------- Viela do Pisão------------------------------------------------------------------------------------------ Travessa do Pinhal Grande--------------------------------------------------------------------------- Rua de Santa Eufémia--------------------------------------------------------------------------------- Travessa Conde de Beirós---------------------------------------------------------------------------- Rua da Leira-------------------------------------------------------------------------------------------- Rua Chão do Moinho---------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea ss) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------Recrutamento Excecional – Balcão de Atendimento: - A Câmara tomou conhecimento do
conteúdo do despacho do presidente da Câmara a determinar a abertura do procedimento
concursal para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente
Técnico, destinado exclusivamente a candidatos com vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, para integração no Balcão de Atendimento.-----------------------------Recrutamento Excecional – Ação Social: - A Câmara tomou conhecimento do conteúdo
do despacho do presidente da Câmara a determinar a abertura do procedimento concursal
para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Técnico,

destinado exclusivamente a candidatos com vínculo de emprego público por tempo
indeterminado, para integração no Serviço de Ação Social, Cultural, Turismo e Educação.Recrutamento Excecional – Serviço Operacional de Obras Municipais: - A Câmara tomou
conhecimento do conteúdo do despacho do presidente da Câmara a determinar a abertura
do procedimento concursal para preenchimento de dois postos de trabalho na
carreira/categoria de Assistente Operacional, destinado a candidatos com e sem vínculo de
emprego público por tempo indeterminado, para integração no serviço operacional de
obras municipais (cantoneiros de vias municipais).------------------------------------------------Entrada em Vigor de Tarifário RSU – Adiamento: - A Câmara tomou conhecimento do
despacho emitido pelo presidente da Câmara a adiar a entrada em vigor do novo tarifário
de RSU (resíduos sólidos urbanos) para o primeiro dia do mês de junho de 2016.-----------Aquisições Amigáveis de Terreno: - Foram presentes e analisados os seguintes autos de
aquisição amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram
efetuadas pelo presidente da Câmara, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação
dos encargos que deles constam:---------------------------------------------------------------------a) “A
Alargamento do Largo da Lomba – Pessegueiro”:--------------------------------------------- a aquisição de um prédio com 143m2, pelo valor de € 1 500,00 (mil e quinhentos euros),
inscrita sob o artigo matricial 138, urbano, da Freguesia de Pessegueiro do Vouga, a
Alexandre Pereira da Silva, Alfredo Pereira da Silva, Lucinda Pereira da Silva e Maria
Pereira da Silva, herdeiros de Firmino Martins da Silva.-----------------------------------------b) “R
Requalificação do Caminho de Leirós à Pereira”:---------------------------------------------- a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 23,25m2, inscrito sob o artigo matricial
3628, da Freguesia de Pessegueiro do Vouga, a Dulcínea Pereira de Bastos, NIF
173425267 e Joaquim Pereira de Bastos, NIF 171368215, herdeiros de João Henriques de
Bastos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- de Ilídio de Lima Ferreira, NIF 169453383, residente na freguesia de Glória, cidade de
Aveiro, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 29,90m2, inscrito sob o artigo
matricial 3598, da Freguesia de Pessegueiro do Vouga.------------------------------------------- de Liliana Manuela Ribeiro Mesquita, NIF 214954501, residente no lugar de Nogueira,
da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com
32,76m2, inscrito sob o artigo matricial 3593, da Freguesia de Pessegueiro do Vouga,
rústico, confrontando do norte com Elmano de Figueiredo Lima, do sul com António
Martins da Silva, do nascente com rego foreiro e do poente com corga.------------------------ de Elmano Figueiredo de Lima, NIF 176921486, residente no lugar de Nogueira, da
freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com
51m2, inscrito sob o artigo matricial 3594, da Freguesia de Pessegueiro do Vouga, rústico,
confrontando do norte com João Henriques Bastos, do sul com António Mesquita, do
nascente com rego foreiro e do poente com corga.------------------------------------------------c) “C
Centro Escolar de Sever do Vouga”:------------------------------------------------------------Este assunto foi retirado da Ordem do Dia.---------------------------------------------------------Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:--------------------------------------------------------------1) Paróquia Santa Maria de Sever do Vouga – Utilização do CAE: - Através de carta
datada de 04 de abril de 2016, a Paróquia de Santa Maria de Sever do Vouga requereu a
isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e do
Espectáculo, no próximo dia 15 de maio de 2016, para a realização de um convívio cultural
com o objetivo de angariar fundos para aquela paróquia. Analisado o pedido e a respetiva
informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
isenção da referida taxa.-------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, conjugada com o artigo 20º do
Regulamento Municipal de Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e
do Espectáculo de Sever do Vouga.------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------2) Associação Sempre Escola – Legalização da Sede: - Através de requerimento datado de
18 de abril de 2016, a Associação Sempre Escola requereu a isenção do pagamento da taxa
relacionada com a legalização e o licenciamento das instalações da sua sede. Analisado o

pedido e a respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, a redução em 50% (€ 56,68) do valor total das taxas
administrativas relacionadas com a emissão de um alvará de obras e autorização de
utilização para a sede daquela associação localizada no lugar Irijó da freguesia de Rocas do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 7 do artigo 18º do Regulamento Municipal de
Urbanização, Edificação, Cedências e Compensações.-------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------Taça de Portugal Sub 23 de Ciclismo – Apoio: - A Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 750,00 (setecentos e
cinquenta euros) à organização conjunta da Associação de Ciclismo de Aveiro e Município
de Ovar para a realização das segundas e terceiras provas da Taça de Portugal de Sub 23 de
Ciclismo que ocorreu nos passados dias 30 de abril a 1 de maio de 2016.---------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------CRC de Talhadas – Ratificação de Apoio: - Foi ratificado, por unanimidade, o apoio
financeiro concedido ao Clube Recreativo e Cultural de Talhadas, no valor de € 116,40
(cento e dezasseis euros e quarenta cêntimos) através da compra de bateiras e outros bens
entregues aos participantes da 1ª Prova de Carrinhos de Rolamentos que decorreu no
passado dia 23 de abril de 2016.----------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------Grupo Recreativo, Cultural e Social Silvaescurense – Apoio: - Foi presente e analisado o
pedido de apoio do Grupo Recreativo, Cultural e Social Silvaescurense para a realização
de trabalhos de alteração da entrada do ringue desportivo em Silva Escura e respetivo
portão de entrada, que terão um custo de € 2 590,00 (dois mil, quinhentos e noventa euros).
Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de um
apoio extraordinário no valor de € 770,00 (setecentos e setenta euros), para a realização
dos referidos trabalhos, através da celebração de um contrato-programa.----------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o n.º 3 do artigo7º do Programa para a
Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao
Associativismo do Concelho.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------Apoio Casa +: - Foi presente e analisada a proposta de apoio à recuperação de habitações
degradadas e auto-construção/beneficiação elaborada pela Técnica Superior de Serviço
Social, tendo o órgão executivo aprovado, por unanimidade, fornecer algum material de
construção, de acordo com a informação técnica, no valor de € 522,85 (quinhentos e vinte
e dois euros e oitenta e cinco cêntimos), para a construção de um muro de vedação à
habitação de Manuel Martins Rodrigues, no lugar do Barreiro – Lourizela, na freguesia de
Couto de Esteves.---------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais e do n.º 1, do artigo 12º do Regulamento de Apoio à Recuperação de
Habitação Própria – “Casa +”.------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------Comemorações dos 150 anos da BUMP – Pedido de Comparticipação: - Foi presente e
analisado um pedido de comparticipação por parte da Banda União Musical
Pessegueirense para apoiar as comemorações dos 150 anos daquela entidade. Analisado o
pedido, respetivo orçamento e informação financeira de cabimento, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário no valor de €

3 500,00 (três mil e quinhentos euros) através da celebração de um contrato-programa.
Mais foi deliberado, por unanimidade, autorizar a utilização gratuita do autocarro
municipal, no próximo dia 28 de maio de 2016, para transporte dos membros da Orquestra
Clássica do Conservatório de Música de Aveiro, da Fundação Calouste Gulbenkian, que
irão participar nas comemorações.-------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o n.º 3 do artigo 7º do Programa para a
Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao
Associativismo do Concelho.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------Proposta de Integração de Aluno – Apoio Social Escolar 2015/2016: - Foi presente e
analisada uma informação do serviço de Ação Social relacionada com um pedido de
inclusão no incentivo escolar. A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a inclusão
de Alexandre Dinis Maia Tavares no incentivo escolar correspondente ao escalão A.-------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea hh) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.---------------------------------------------Museu Municipal – Merchandising: - O órgão executivo aprovou, por unanimidade, os
seguintes preços, com IVA incluído, do merchandising que irá estar disponível para venda
ao público no Museu Municipal:---------------------------------------------------------------------- Catálogo……………………………………………………………………………..€ 7,00
- Pins…………………………………………………………………………………..€ 1,50
- Marcadores de papel…………………………………………………………………€ 0,80
- Porta chaves………………………………………………………………………….€ 1,50
- Canetas……………………………………………………………………………….€ 1,20
- Lápis………………………………………………………………………………….€ 0,90
- Borrachas…………………………………………………………………………….€ 0,60
- Postais………………………………………………………………………………..€ 0,50
- Flyers…………………………………………………………………………...…..gratuito
- Canecas………………………………………………………………………………€ 8,00
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea cc) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques, António Ferreira e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Virgílio Pereira Rodrigues, residente no lugar da Pena, da freguesia de Rocas do Vouga,
interveio para falar sobre o estado da estrada da Pena, designadamente o escombro caído à
saída de Castelões, o problema da drenagem que existe há anos e, ainda, pelo facto de não
existirem valetas naquela via depois da intervenção da AdRA que arrasou as mesmas.-----O presidente da Câmara informou que a questão da queda do talude está inserida num
levantamento efetuado para apuramento dos danos provocados pelas intempéries ocorridas
durante os meses de janeiro e fevereiro, documento que foi enviado à CCDR e ao
Secretário de Estado das Autarquias no sentido de ver qual a possibilidade de o mesmo ser
abrangido pelo Fundo de Apoio Municipal. Aguarda-se a publicação das respetivas regras
em Diário da República. Relativamente às outras questões, disse ficarem registadas e que
estão previstas na intervenção.---------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja acta em minuta
foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido
elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

