--------------------------------------------ATA N.º 13/2017----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia doze de julho de dois mil e dezassete.-------------------------------- No dia doze de julho dois mil e dezassete, na vila de Sever do Vouga, edifício dos
Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a
presença de 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, António Rodrigues Ferreira, Maria Elisabete Martins Henriques e Idalina Pereira
Tavares, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada do vereador Raul Duarte.---------------------------------------- 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, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.----------------- A ata da reunião anterior foi aprovada, por unanimidade, pelos membros António
Coutinho, José Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira e Elisabete Henriques.-------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------• Severfintas – Campo de Férias 2017------------------------------------------------------------• ASK Vouga Sport Team – Apoio---------------------------------------------------------------• Venda de duas parcelas na Zona Industrial de Cedrim---------------------------------------• Ratificação Ofertas e Apoios---------------------------------------------------------------------• Apoio Concurso Pecuário------------------------------------------------------------------------• Colocação Sinal Beco sem Saída – Couto de Esteves----------------------------------------• Festim – Acordo Tripartido – Alteração--------------------------------------------------------• Campo de Jogos de Rocas do Vouga – Arrelvamento– Abertura de Procedimento------• Ficavouga 2017------------------------------------------------------------------------------------• Isenção de Taxas – LANCE----------------------------------------------------------------------• Isenção de Taxas – Vouga Sport Clube--------------------------------------------------------• Alteração Toponímia Freguesia de Sever do Vouga---------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 07 de julho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 2 642 149,12 (dois milhões, seiscentos e quarente e dois mil,
cento e quarenta e nove euros e doze cêntimos) e Operações não orçamentais = €
603 047,18 (seiscentos e três mil, quarenta e sete euros e dezoito cêntimos).-----------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 2 939 219,10 (dois
milhões, novecentos e trinta e nove mil, duzentos e dezanove euros e dez cêntimos).-------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Listagem Empreitadas Adjudicadas 2º trimestre 2017: - Foi dado a conhecer ao órgão
executivo a listagem de empreitadas adjudicadas no 2º trimestre de 2017.--------------------Listagem Bens e Serviços Adjudicados 2º trimestre 2017: - A Câmara tomou
conhecimento da listagem de bens e serviços adjudicados no 2º trimestre de 2017.----------O vereador Nuno Ferreira pediu informação sobre o procedimento de contratação do
Equipamento Logístico para a Feira Nacional do Mirtilo 2017, nomeadamente, qual o
procedimento adotado e quais os concorrentes que apresentaram propostas.------------------Balancetes de Execução do 1º Semestre: - Para conhecimento do órgão executivo, foram
apresentados os balancetes de execução do 1º semestre de 2017 - de receita, de despesa e
das grandes opções do plano.-------------------------------------------------------------------------Convite XXXV Festival Folclore Rocas do Vouga: - O órgão executivo tomou
conhecimento do convite efetuado pelo Rancho Folclórico de Rocas do Vouga para o
XXXV Festival de Folclore a realizar-se no próximo dia 05 de agosto de 2017.--------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira agradeceu o envio da informação que tinha solicitado na última reunião e,
analisando os documentos, pediu alguns esclarecimentos. Perguntou qual a situação das
aquisições efetuadas, no âmbito do Vouga PARU, uma vez que, se existir possibilidade de

executar uma certa percentagem da primeira empreitada até ao final do ano, haveria direito
a uma majoração. --------------------------------------------------------------------------------------Sobre o aluguer de equipamento logístico, disse ter reparado que tem sido sempre a mesma
empresa a prestar aquele serviço e perguntou se têm sido feitas consultas a outras empresas
e, se sim, quais empresas e que propostas apresentaram? ----------------------------------------Relativamente a uma escultura intitulada “mirtilu”, de Ângelo Ribeiro, perguntou do que
se tratava e se tinha sido aberto algum concurso para a sua aquisição. -------------------------Relativamente à atualização do site do município, comentou o facto de algumas partes
ainda não estarem atualizadas, mas que está muito mais amigável do que o anterior, no
sentido de ser mais intuitivo. -------------------------------------------------------------------------Perguntou sobre o estado da plataforma “Street Alert”, uma vez que tinha sido aprovada,
no primeiro ano do atual mandato, a sua aquisição ou utilização no site. ----------------------Respondendo às questões colocadas, e começando pelas aquisições efetuadas no âmbito do
Vouga PARU, o presidente da Câmara disse que tinha sido adjudicada a primeira fase dos
arruamentos da zona antiga. --------------------------------------------------------------------------Sobre a escultura, o presidente da Câmara informou que tinha sido apresentada uma
proposta de ideias por parte de Ângelo Ribeiro e, na altura, foi escolhida aquela que
consideravam ter algum valor, tendo sido decidido proceder à sua adjudicação por ajuste
direto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre a aplicação “Street Alert”, o presidente da Câmara informou que nunca chegou a ser
adjudicado o serviço porque a empresa nunca fez chegar o trabalho ao município. ----------Sobre o novo site do município, o presidente da Câmara disse haver um trabalho grande
ainda a fazer, tendo muito a ver com a afinação, sendo que está a começar com alguns
problemas, mas que irão ser ultrapassados. --------------------------------------------------------O Diretor de Departamento interveio para explicar que, a empresa que está atualmente a
trabalhar o site não se tinha apercebido de que o anterior tinha duas áreas diferentes e
esqueceram-se de instalar a área reservada, sendo que estariam agora a trabalhar nisso.
Sobre a documentação de reuniões anteriores, disse que iriam tentar ver se conseguiam
disponibilizar essa informação. ----------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira informou que tinha sido realizada uma reunião da Ficavouga anterior à
presente reunião de Câmara e não tinha tido oportunidade de dar a sua opinião
relativamente ao certame e ao processo. Disse que, quando falaram das primeiras vezes
daquela situação, a ideia era, segundo palavras do senhor presidente, que pudessem ter
participado em reuniões de preparação de forma a poderem, também, dar alguma opinião
ou sugestão sobre o funcionamento do evento, coisa que não se veio a verificar, tendo sido
realizada a reunião com o evento já devidamente planeado. Mais disse que, dar opinião
podem dar sempre, mas não é com tempo útil para poderem ser aceites essas opiniões.
Disse ter transmitido as mesmas, e que tinha apresentado algumas sugestões para se, no
futuro, se voltarem a encontrar. ----------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse aceitar perfeitamente essa crítica, e que não teve hipótese de
ir às reuniões todas. Mais disse que, se estiver cá no próximo ano, decidirá de forma
bastante diferente a Ficavouga, pois considera a atual comissão demasiado grande, o que
torna marcar reuniões quase impossível. -----------------------------------------------------------De seguida, a vereadora Elisabete Henriques procedeu à leitura das recomendações dadas
na última reunião de trabalho da comissão da Ficavouga. ---------------------------------------Nuno Ferreira disse, ainda, que o maior peso financeiro é com a programação da
Ficavouga e que, de todo em rubrica, é o que pesa mais, tendo em conta que, na sua
opinião, considera ser uma programação demasiado pesada todos os dias e que não dá
espaço para respirar. Mais disse que, se conseguissem aligeirar a programação, podendo
desta forma reduzir um ou dois dias de um nome sonante nacional, concentrando nesse dia,
por exemplo, um dia só de bandas daqui de Sever. -----------------------------------------------O presidente da câmara concluiu dizendo que a programação foi feita para abranger
diferentes públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Severfintas – Campo de Férias 2017: - Foi presente e analisada uma proposta de parceria,
entre a Escola de Futebol Sever Fintas e o município, para a realização de um “Campo de
Férias” a realizar-se nas interrupções letivas do verão de 2017. O apoio solicitado ao

município consiste na cedência dos espaços municipais para a realização de atividades, a
impressão de cartazes e panfletos de divulgação, transportes dos participantes em carrinha
dentro do concelho e autocarro para atividades fora do concelho e o pagamento do seguro
para os participantes. A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, celebrar um
protocolo com o Sever Fintas Club para a realização de um “Campo de Férias”, e conceder
o apoio acima referido.---------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u), 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, António Ferreira,
Idalina Tavares e Elisabete Henriques.--------------------------------------------------------------ASK Vouga Sport Team – Apoio: - Foi presente uma proposta de apoio ao ASK Vouga
Sport Team que, em 23 de junho de 2017, apresentou um pedido de apoio financeiro para a
sua participação no Campeonato Nacional de Kartcross. Analisada a proposta e respetivo
pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no
valor de € 2 500,00 (dois mil e quinhentos euros).-------------------------------------------------O vereador Nuno Ferreira solicitou uma cópia da informação do serviço de cultura e a
fundamentação dada para a atribuição deste apoio. -----------------------------------------------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, António Ferreira,
Idalina Tavares e Elisabete Henriques.--------------------------------------------------------------Venda de duas parcelas na Zona Industrial de Cedrim: - Zona Industrial de Cedrim Venda de parcelas à Rikor – Seguidamente, foram apreciados os seguintes documentos:
pedido da sociedade Rikor, informação do Diretor de Departamento e proposta, cuja
informação mais importante se transcreve:---------------------------------------------------------1) No ano de 1998, o Município de Sever do Vouga vendeu, a Álvaro de Amorim, os lotes
n.os 23 e 24 da Zona Industrial de Cedrim;----------------------------------------------------------2) Por deliberação de 13-06-2002, a Câmara Municipal autorizou a transferência daqueles
dois lotes para a sociedade Amorim & Ferraz, Limitada, possuidora do número de pessoa
coletiva 504754505;------------------------------------------------------------------------------------3) Que constava na escritura celebrada a 12-11-1998, no Cartório Privativo do Município
de Sever do Vouga, com Álvaro Amorim, uma cláusula resolutiva prevista no artigo 23º do
Regulamento da Zona Industrial de Cedrim, publicado no Diário da República n.º 78, da 2ª
Série, de 02-04-1998; ----------------------------------------------------------------------------------4) No ano de 2007, a sociedade com a matrícula 504754505 passou a denominar-se Rikor
– Tintas e Vernizes, Lda., pelo que os dois lotes na matriz passaram a constar no nome
desta sociedade;-----------------------------------------------------------------------------------------5) De acordo com a segunda revisão do Loteamento da Zona Industrial de Cedrim, foi
aprovada a possibilidade do Lote n.º 23, descrito sob o n.º 933, ser aumentado em 56m2, e,
do Lote n.º 24, descrito sob o n.º 934, ser aumentado em 552m2, com desanexação do
domínio privado municipal;---------------------------------------------------------------------------6) Através de pedido apresentado no passado dia 15 de maio, a Rikor – Tintas e Vernizes,
Lda. veio manifestar interesse na compra daquelas parcelas de terreno para integração nos
lotes respetivos.-----------------------------------------------------------------------------------------Assim, de acordo com o previsto no Regulamento, publicado no Diário da República n.º
10, da 2ª Série de 15 de janeiro de 2016, e, na alínea g) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, o
seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------a) O cancelamento da cláusula resolutiva que pendia sobre Álvaro Amorim, como
constava na escritura celebrada em 1998, fazendo remissão para o artigo 23º do
Regulamento da Zona Industrial de Cedrim, publicado no Diário da República n.º 78,
da 2ª Série, de 02/04/1998;-----------------------------------------------------------------------b) Vender, pelo valor de € 420,00, a área de 56m2 a desanexar da parcela destinada a zona
verde do domínio privado municipal do prédio descrito sob o n.º 910, para ser anexada
ao prédio descrito sob o n.º 933, correspondendo ao Lote n.º 23 da Zona Industrial de
Cedrim;-----------------------------------------------------------------------------------------------

c) Vender, pelo valor de € 4 140,00, a área de 552m2, a ser desanexada da parcela
destinada a zona verde do domínio privado municipal do prédio descrito sob o n.º 910,
para ser anexada ao prédio descrito sob o n.º 934, correspondendo ao Lote n.º 24, da
Zona Industrial de Cedrim.-----------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira,
Idalina Tavares e Elisabete Henriques.--------------------------------------------------------------Ratificação Ofertas e Apoios: - O órgão executivo decidiu, por unanimidade, ratificar as
seguintes ofertas e apoios concedidos através de despachos proferidos pelo presidente e
vice-presidente da câmara municipal:---------------------------------------------------------------− Seguro de acidentes pessoais para o concurso de pesca desportiva - € 175,18;-----------− Concurso pesca desportiva (despesas diversas) - € 1 008,86;-------------------------------− Lembrança adquirida para oferecer a Carla Tavares - € 20,00;-----------------------------− Oferta mirtilos à Federação Portuguesa de Futebol e à Associação de Futebol de
Aveiro - € 37,10;-----------------------------------------------------------------------------------− Oferta mirtilos ao Vouga Sport Clube (40º ralicross) - € 74,20;----------------------------− Oferta produtos adquiridos na Casa do Artesão à Federação Portuguesa de Futebol e à
Associação de Futebol de Aveiro - € 105,00;--------------------------------------------------− Oferta produtos adquiridos na Casa do Artesão a diversas entidades na inauguração da
Feira Nacional do Mirtilo 2017 - € 90,00.------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira,
Idalina Tavares e Elisabete Henriques.--------------------------------------------------------------Apoio Concurso Pecuário: - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a atribuição
de um subsídio no valor de € 1 000,00 (mil euros), à Comissão Executivo do Concurso
Pecuário da Feira Anual do Arestal, para a realização do Concurso Pecuário Regional da
Raça Bovina Arouquesa da Feira do Arestal, a realizar-se no próximo dia 25 de julho de
2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara Municipal disse que a proposta foi elaborada e apresentada pelo
facto da comissão organizadora não possuir os apoios necessários e pretende-se dar
continuidade à realização desta feira, a qual inclui a mostra de uma raça a preservar. -------Esta deliberação foi tomada de acordo com a competência dada à Câmara Municipal
através da alínea o) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
e artigo 7º do regulamento denominado “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, António Ferreira,
Idalina Tavares e Elisabete Henriques.--------------------------------------------------------------Colocação Sinal Via Pública sem Saída – Couto de Esteves: - A pedido da Junta de
Freguesia de Couto de Esteves e de acordo com a proposta apresentada, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, a colocação de um sinal de “via pública sem saída”
(modelo H4) no início da Rua do Cabeço, localizada naquela freguesia.-----------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da competência dada através do artigo 6º do
Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro.-------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira,
Idalina Tavares e Elisabete Henriques.--------------------------------------------------------------Festim – Acordo Tripartido – Alteração: - A Câmara Municipal tomou conhecimento da
alteração efetuada do Acordo Tripartido entre os vários municípios, a Dgartes e a D’Orfeu,
tendo ratificado, por unanimidade, a sua assinatura, bem como a assunção do encargo a
suportar pelo município.-------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira,
Idalina Tavares e Elisabete Henriques.--------------------------------------------------------------Campo de Jogos de Rocas do Vouga – Arrelvamento– Abertura de Procedimento: - De
acordo com o previsto na alínea o) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, a realização da empreitada
de arrelvamento do Campo de Jogos de Rocas do Vouga, assumindo esta entidade com o
acordo a celebrar, conforme minuta do contrato de comodato, a administração daquele
equipamento desportivo, de acordo com as normas exaradas naquele documento. -----------

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar onde
constam as condições de transferência da administração daquele equipamento desportivo
para esta autarquia.-------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira,
Idalina Tavares e Elisabete Henriques.--------------------------------------------------------------Ficavouga 2017: - O órgão executivo tomou conhecimento do orçamento previsional para
a Ficavouga 2017.--------------------------------------------------------------------------------------Isenção de Taxas – LANCE: - Foi presente um pedido de isenção de taxa, efetuado pela
LANCE – Liga dos Amigos e Naturais de Couto de Esteves, relacionado com a emissão de
uma licença de manifestação desportiva para a realização da caminhada Couto Color,
realizada no passado dia 8 de julho. Analisado o pedido e respetiva informação dos
serviços administrativos, a Câmara Municipal decidiu, por unanimidade, ratificar a isenção
do pagamento da respetiva taxa de emissão da licença de manifestação desportiva.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.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira,
Idalina Tavares e Elisabete Henriques.--------------------------------------------------------------Isenção de Taxas – Vouga Sport Clube: - Seguidamente, foi presente um pedido de
isenção de taxas, efetuado pelo Vouga Sport Clube, relacionado com a emissão de uma
licença de manifestação desportiva e licença especial de ruído para a realização do 2º
Encontro Motard, realizado nos passados dias 08 e 09 de julho. Analisado o pedido e
respetiva informação dos serviços administrativos, a Câmara Municipal decidiu, por
unanimidade, ratificar a isenção do pagamento das referidas taxas.-----------------------------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.----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira,
Idalina Tavares e Elisabete Henriques.--------------------------------------------------------------Alteração Toponímia Freguesia de Sever do Vouga: - Atendendo ao pedido efetuado pela
Junta de Freguesia de Sever do Vouga, 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 aprovado, por
unanimidade, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------A) A alteração à toponímia de Sever do Vouga, com a modificação dos nomes nas
seguintes ruas, travessas e vielas:--------------------------------------------------------------------− Eliminação da Rua Comendador Augusto Martins Pereira, ficando a Avenida
Comendador Augusto Martins Pereira ao limite da freguesia com Pessegueiro do
Vouga, perto do Sobreiral, até ao limite com a freguesia de Silva Escura, perto da
variante, no Vale da Anta;------------------------------------------------------------------------− Rua da Cortinha, passará a ser da Rua da Igreja à Rua da Arrota, contornando a quinta
com o mesmo nome;------------------------------------------------------------------------------− Travessa da Portelada, da Rua da Portelada à Rua da Igreja;--------------------------------− Rua do Pombal, do largo do Pombal à Rua do Vale do Tojo/Lameiradas, passando pelo
lugar;------------------------------------------------------------------------------------------------− Rua das Lameiradas, passará a ser da Rua de São Mateus à confluência das ruas do
Vale do Tojo e do Pombal;-----------------------------------------------------------------------− Viela da Mouta, em substituição da Viela da Cortinha;--------------------------------------− Rua do Cabeço da Cruz, nova designação da Rua do Cabeço, na vila;--------------------− Rua do Alto das Antas, passará a ser da Rua Eng.º Vidal à antiga “Sopintos”;-----------− Rua do Parque, em substituição da Rua do Matadouro, que será da Av. Comendador
Augusto Martins Pereira ao ribeiro de Sever;--------------------------------------------------B) A constituição de novos topónimos na freguesia de Sever do Vouga, para as seguintes
ruas e espaços públicos municipais:------------------------------------------------------------------− Rua da Formiguinha, da Travessa da Portelada à Rua do Pombal;-------------------------− Ladeira de Ventosinhos, da rotunda para Vila Seca – Largo do Caminho Nédio – à
curva de Ventosinhos, limite com a freguesia de Rocas;-------------------------------------− Largo do Caminho Nédio, zona envolvente à rotunda para Rocas;--------------------------

−

Ladeira do Engenho, da Rua da Meia Encosta, junto da Travessa da Fonte Fria, para
norte, até às casas;---------------------------------------------------------------------------------− Viela do Rachado, pequeno arruamento, da Rua do Rachado ao rego foreiro,
continuando pelo carreiro até à Travessa do Rachado;---------------------------------------− Praceta da Bela Vista, no Bairro da Bela Vista, da Rua da Meia Encosta à última casa,
por baixo da Rua da Mina Santa;----------------------------------------------------------------− Ladeira da Serra, da confluência da Rua da Ribeira com a Rua da Serra, para norte;---− Rua da Laje, da Rua da Indústria, junto à Seveme, até à Ladeira da Laje;----------------− Ladeira da Laje, da Rua dos Padrões, ao limite da freguesia, no Fojo, passando pelas
nascentes da Laje,---------------------------------------------------------------------------------− Calçada das Pedras Mouras, da Rua da Costa Redonda ao Cansado;----------------------− Carreiro de Galteiro, da Rua de Galteiro à Rua da Póvoa do Meio,------------------------− Travessa do Alto das Antas, da Travessa do Cabecinho ao alto das Antas;---------------− Ladeira do Cabeço da Cruz, da Rua da Lomba às casas;-------------------------------------− Viela de Novelide de Cima, pequeno arruamento junto ao chafariz, para nascente, até
às casas;---------------------------------------------------------------------------------------------− Espaço Severi, largo entre a piscina municipal e a Av. C.A.M.P.;-------------------------− Largo do Pavilhão Gimnodesportivo, largo entre o pavilhão e a piscina;-----------------− Rua do Cansado, da Calçada das Pedras Mouras até às casas antigas do lugar;----------− Rua do Tapado, da Rua da Devesinha ao Cercal;---------------------------------------------− Travessa do Tapado, da Rua do Tapado à Rua da Fonte do Outeiro;----------------------− Viela do Cimo da Vinha, pequeno arruamento da Rua Eng.º João Vidal às casas, perto
da Travessa do Aido;------------------------------------------------------------------------------− Rua do Vale Pastor, da Rua do Reguengo à Regada;-----------------------------------------− Viela da Achada, da Rua do Valbom, pelas traseiras da Achada.---------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, António Ferreira,
Idalina Tavares e Elisabete Henriques.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Compareceu o senhor Messias Cardoso, que tinha estado presente na reunião de Câmara de
10 de maio de 2017, para perguntar quem é que decide o que fica nas atas das reuniões de
Câmara? Mais pediu para ser esclarecido sobre quem é que tinha feito uma estrada nova
na sua propriedade? Perguntou se o município tinha transmitido à EDP que aquela zona
tinha sido objeto de expropriação? O trabalho foi feito por onde foi referido pelos técnicos
da EDP e onde havia estacas? Solicitou uma cópia da planta que abrangesse a intervenção
realizada na sua propriedade. -------------------------------------------------------------------------Em relação à estrada aberta, disse o senhor presidente, que fora feita pela localização
indicada pela EDP, pelo que poderia ser disponibilizada a informação referida. O
presidente da Câmara sugeriu ao senhor Messias Cardoso que apresentasse pedido para a
documentação pretendida. ----------------------------------------------------------------------------Continuando, o senhor Messias Cardoso sugeriu a limpeza de espaços junto à albufeira
porque aparecem muitas silva quando a água baixa. ----------------------------------------------Sugeriu que fosse sinalizado o banco em inox, da paragem de autocarro destruída, junto à
Ponte do Abade, em Pessegueiro do Vouga, ou colocada madeira para se evitar que alguém
se queime. -----------------------------------------------------------------------------------------------Na resposta, o presidente da câmara referiu que já tinham enviado uma comunicação para a
seguradora proceder à reparação da paragem de autocarros. ------------------------------------De seguida, apresentou-se Manuela Tavares, gerente da Decoarestal, que solicitou o
arranjo da zona exterior do seu estabelecimento. --------------------------------------------------O presidente da Câmara informou que a zona em apreço não era da competência do
município. No entanto, disse estar disponível em ajudar fazendo um pedido à IP –
Infraestruturas de Portugal ou realizar a pavimentação, integrando esse trabalho numa
empreitada que está a ser organizada para a pavimentação de diversos troços. ---------------.
---- 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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