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------------------------------------------ACTA N.º 03/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia doze de fevereiro de dois mil e catorze.------------------------------ No dia doze de fevereiro de dois mil e catorze, 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 acta, 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 cinco 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.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 1ª Revisão Orçamental----------------------------------------------------------------------------- Inspeção Ordinária ao Município – Parecer Final---------------------------------------------- Estacionário----------------------------------------------------------------------------------------- Tribunal da Comarca – Encerramento----------------------------------------------------------- Moção em Defesa dos Doentes Oncológicos--------------------------------------------------- “Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu Municipal” –
Relatório Final-------------------------------------------------------------------------------------- Receções Definitivas------------------------------------------------------------------------------- APCDI – Cedência de Cubos--------------------------------------------------------------------- Sentido Único na Rua do Cabeço----------------------------------------------------------------- Venda de Apartamento no Bairro Social-------------------------------------------------------- Pedido de Isenção de Taxas----------------------------------------------------------------------- Informação – Pareceres Prévios Vinculativos-------------------------------------------------- Transferência de Verbas – Recenseamento Eleitoral------------------------------------------ Aumento Temporário de Fundos Disponíveis-------------------------------------------------- Agrupamento de Escolas – Pedido de Transporte – Apoio----------------------------------- Pedido de Espaço----------------------------------------------------------------------------------- Proposta de Adiantamento de Subsídio---------------------------------------------------------- Filarmónica Severense – Fardamento – Subsídio---------------------------------------------- Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Parlamento Europeu de Jovens – Apoio
- XIV Edição da Festa da Lampreia e da Vitela – Aprovação do Plano de Ação------------ Bolsas de Estudo para os Alunos de Estratos Sociais Desfavorecidos 2013/2014 – Lista
Provisória----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 7 de fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.850.008,22€ (um milhão, oitocentos e cinquenta mil, oito
euros e vinte e dois cêntimos) e Operações não Orçamentais = 606.461,69€ (seiscentos e
seis mil, quatrocentos e sessenta e um euros e sessenta e nove cêntimos).---------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de 40.232,89€ (quarenta mil,
duzentos e trinta a dois euros e oitenta e nove cêntimos).----------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira pediu um esclarecimento relativamente às transferências aprovadas a favor
da Agim, uma vez que, de acordo com a Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, os municípios
não podem fazer transferências para as associações das quais fazem parte. O presidente da
Câmara disse que, com a Agim, isso não se passa, uma vez que aquela associação foi
constituída com uma lei específica. O vereador Nuno Ferreira pediu que lhe fizessem
chegar um esclarecimento para futuras deliberações. Seguidamente, pediu para saber o
ponto de situação da comemoração dos quinhentos anos do foral. O presidente da Câmara
informou que foi constituído um grupo de trabalho que tem esboçado um programa para as
comemorações, estando previstas diversas atividades, incluindo uma cerimónia solene no
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próximo dia 29 de abril, no Centro das Artes e do Espetáculo, onde será, também, realizada
a entrega de medalhas de mérito e de honra.----------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------1ª Revisão Orçamental: - No uso da competência dada através da alínea a), do ponto
8.3.1.3, e alínea b), do ponto 3.3, ambas do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54A/99, de 22 de fevereiro, nova redação dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de
abril, foi elaborada e apresentada a 1ª Revisão Orçamental, correspondente à 2ª
Modificação, com um reforço do orçamento no valor de 1.000.000,00€ (um milhão de
euros). A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal, para
efeitos de aprovação, a primeira proposta de Revisão Orçamental.-----------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Inspeção Ordinária ao Município – Parecer Final: - A Câmara tomou conhecimento do
conteúdo do parecer final relativo à inspeção ordinária ao município (relatório principal)
emitido pela Inspeção-Geral das Finanças e decidiu que, nos termos da lei, deve ser
submetido à Assembleia Municipal para tomar conhecimento e tomar posição sobre o
relatório definitivo da inspeção ordinária realizada ao Município de Sever do Vouga no
ano de 2010, pela Inspeção Geral das Autarquias Locais.----------------------------------------Estacionário: - Foi aprovado, por unanimidade, adotar o novo estacionário para utilização
por parte dos serviços do município, de acordo com o modelo apresentado ao órgão
executivo.------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Tribunal da Comarca – Encerramento: - No seguimento da reunião do conselho de
ministros, realizada no passado dia 6 de fevereiro, onde foi aprovado um diploma que
procede à regulamentação da Lei da Organização do Sistema Judiciário e estabelece o
regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, manifestar a sua recusa em aceitar aquela medida
que considera injusta para o cidadão e comunicar que está absolutamente contra o
encerramento do Tribunal. Mais foi deliberado mandatar o Presidente da Câmara para
avançar com as medidas junto da ANMP, CIRA e o conjunto de municípios afetados por
esta medida para travar a decisão tomada, podendo avançar com a providência cautelar.---Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Moção em Defesa dos Doentes Oncológicos: - Foi presente a moção em defesa dos
doentes oncológicos, exarada pelo município de Elvas no seguimento da publicação em
Diário da República de 30 de outubro de 2013, do Despacho n.º 13877-A/2013. Analisado
o documento, a Câmara Municipal deliberou que concorda com o texto da referida moção
e pretende manifestar a sua solidariedade para com aquela iniciativa.--------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------“Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu Municipal” –
Relatório Final: - Na sequência da apreciação efetuada às propostas admitidas de dois
concorrentes para a empreitada “Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural
– Museu Municipal”, o júri elaborou um Relatório Final, onde é proposto adjudicar a
empreitada à firma Jomanor – Unipessoal, Lda., pelo valor de 180.093,50€ (cento e oitenta
mil, noventa e três euros e cinquenta cêntimos). A Câmara aprovou, por unanimidade,
proceder à adjudicação da empreitada à referida empresa. Foi igualmente aprovado, por
unanimidade, o conteúdo do Relatório Final e proceder à notificação da decisão de
adjudicação, nos termos e para os efeitos do artigo 77º do Código dos Contratos Públicos.-Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Receções Definitivas: - Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas:--------- “R
Retificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal”;-----------------------------“Caminhos Rurais”.-------------------------------------------------------------------------------Foram aprovados os dois documentos, devendo-se desencadear os demais procedimentos,
nomeadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.---------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------APCDI – Cedência de Cubos: - Através de carta datada de 17 de outubro de 2013, a
Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado veio solicitar a oferta, por parte do
município, dos cubos de granito retirados da Rua das Velhoses aquando da pavimentação
em tapete betuminoso. A APCDI pretende os cubos de granito para aplicação na Unidade
de Cuidados Continuados, abatendo, assim, o valor total da obra. Analisado o pedido, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, entregar os referidos cubos de granito à
APCDI, gratuitamente, cujo apoio foi calculado em 2.592,00€ (dois mil, quinhentos e
noventa e dois euros).---------------------------------------------------------------------------------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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Sentido Único na Rua do Cabeço: - Através de carta datada de 22 de janeiro de 2014, a
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Silva Escura e Dornelas remeter um abaixoassinado de residentes no lugar do Reguengo, daquela freguesia, a solicitar a alteração da
circulação na Rua do Cabeço para sentido único, uma vez que a via é estreita e não permite
a circulação de duas viaturas em sentido contrário e em simultâneo. Analisado o
documento, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a instituição de um sentido
único na Rua do Cabeço (Reguengo), no sentido do Largo do Reguengo à Igreja, na União
das Freguesias de Silva Escura e Dornelas.---------------------------------------------------------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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Venda de Apartamento no Bairro Social: - No seguimento da aprovação da venda de um
apartamento no Bairro Social, em reunião de 26 de dezembro de 2013, Andreia Soares
veio solicitar uma redução do valor de venda do imóvel, afirmando que o mesmo está
bastante danificado devido ao incêndio que deflagrou num apartamento no mesmo prédio.
Analisado o pedido, foi aprovado, por unanimidade, proceder à venda do apartamento
correspondente ao número sete, do segundo andar esquerdo, do Bloco B, do Bairro Social
do Calvário, inscrito sob o artigo matricial 1348, urbano, fração U, da freguesia de Sever
do Vouga, tipologia T2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sever do Vouga
sob o número 680-U, a Andreia Filipa Carvalheira Soares, solteira, maior, com residência
no referido apartamento, da freguesia e concelho de Sever do Vouga, possuidora do Cartão
de Cidadão n.º 14134375-3ZZ6, pelo valor de 27.500,00€ (vinte e sete mil e quinhentos
euros), por ajuste direto, de acordo com o previsto na alínea a), do n.º 2 do artigo 33º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por escritura de compra e venda a realizar pelo regime
da Casa Pronta, a realizar na Conservatória do Registo Predial deste concelho.--------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Pedido de Isenção de Taxas: - A Associação Tradicional do Carnaval de Cedrim veio
requerer a isenção do pagamento das taxas relacionadas com a emissão da Licença de
Arraial e Licença Especial de Ruído para a realização das festividades de Carnaval, a
realizarem-se nos próximos dias 1 e 2 de março de 2014, em Cedrim. Analisado o pedido,
o órgão executivo aprovou, por unanimidade, 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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Informação – Pareceres Prévios Vinculativos: - Para cumprimento dos n.os 4 e 11 do artigo
73º da LOE 2014, aprovada pela Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro, foi aprovado, por
unanimidade, emitir um parecer prévio vinculativo para a abertura e celebração dos
contratos para aquisição dos seguintes serviços, devendo ser dado conhecimento à Câmara
Municipal de todos os contratos celebrados com base neste parecer:---------------------------- Técnico de som CAE;------------------------------------------------------------------------------
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- Subscrição de plataforma eletrónica (Vortal);-------------------------------------------------- Foral de Sever;-------------------------------------------------------------------------------------- Galerias Ripícolas do Município de Sever do Vouga_4 (candidatura aprovada);--------- Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu;----------------------- Serviços de Assinatura Digital Qualificada;---------------------------------------------------- Manutenção dos Espaços Verdes (rotundas, Vougapark, entrada da vila…);-------------- Aquisição de Serviços de Picagem (aquisição/reparação);------------------------------------ Dinamização do Vougapark;---------------------------------------------------------------------- Controlo de Acessos Vougapark;----------------------------------------------------------------- Ficavouga.------------------------------------------------------------------------------------------De igual modo, foi deliberado solicitar autorização à Assembleia Municipal para
realização dos compromissos plurianuais, em relação aos contratos da relação acima
indicada que venham a ter encargos a satisfazer em anos económicos distintos.--------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Transferência de Verbas – Recenseamento Eleitoral: - Foi aprovado, por unanimidade,
que sempre que hajam transferências de verbas da DGAI para fazer face aos encargos com
a atualização do recenseamento eleitoral, esses valores sejam transferidos para as Juntas de
Freguesia na sua totalidade.---------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Aumento Temporário de Fundos Disponíveis: - Foi aprovado, por unanimidade, proceder
ao aumento dos fundos disponíveis, no valor de 250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil
euros), de acordo com o previsto no artigo 4º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.---------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Agrupamento de Escolas – Pedido de Transporte – Apoio: - No âmbito da visita de estudo
a Itália realizada no passado dia 6 de fevereiro, onde participaram alunos das disciplinas de
História, Geografia e Inglês, o Agrupamento de Escolas veio solicitar a isenção do
pagamento relacionado com a utilização do autocarro municipal, nos passados dias 6 e 9 de
fevereiro para a ida e volta do aeroporto. Analisado o pedido, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento do transporte.-----------------------------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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Pedido de Espaço: - Através de carta datada de 20 de janeiro de 2014, Norberto Veiga
Domingues veio solicitar a cedência gratuita de um espaço para poder praticar aulas de
Reiki e meditação. O órgão executivo deliberou não tomar qualquer decisão de momento e
pedir mais informações para o assunto ser analisado numa próxima reunião.-----------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Proposta de Adiantamento de Subsídio: - Na sequência de alguns pedidos informais, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, proceder ao pagamento de parte do deste
ano para as seguintes coletividades:------------------------------------------------------------------- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga
3.500,00€
- Associação Desportiva Severense
2.500,00€
- Associação Humanitária dos Bombeiros
10.500,00€
- Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado
5.000,00€
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas
5.250,00€
- Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem
1.250,00€
- Centro Social e Paroquial Maria Glória
5.000,00€
- Fundação Bernardo Barbosa de Quadros
5.000,00€
- Fundação Edite Costa Matos - Mão Amiga
750,00€
- Juventude Académica Pessegueirense
3.000,00€
- Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga
5.000,00€
- Severfintas – Club
1.250,00€
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Os valores indicados na coluna à direita correspondem a 50% do montante do subsídio
anual aprovado no ano passado.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Filarmónica Severense – Fardamento – Subsídio: - No seguimento da aprovação de um
subsídio no valor de mil euros, em reunião de 10 de julho de 2013, para a compra de um
novo fardamento, a Filarmónica Severense veio agora reiterar o pedido inicial para que a
Câmara Municipal reconsidere o valor. Analisado o documento, o órgão executivo
aprovou, por unanimidade, que o valor total a atribuir à Filarmónica Severense, para a
compra de um novo fardamento, será de 3.952,85€ (três mil, novecentos e cinquenta e dois
euros e oitenta e cinco cêntimos), valor que inclui os mil euros aprovados na referida
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do 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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Parlamento Europeu de Jovens – Apoio: Na sequência da XXIV sessão da Seleção Nacional do parlamento Europeu dos jovens,
realizada em Matosinhos nos passados dias 17 a 20 de outubro de 2013, o Agrupamento de
Escolas de Sever do Vouga veio solicitar apoio por parte do município para a viagem do
aluno severense apurado para representar Portugal na 75ª Sessão Internacional do
PEJ/EYP, em Letónia, nos próximos dias 14 a 23 de março de 2014. Analisado o pedido, a
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 300,00€
(trezentos euros), que corresponde a aproximadamente metade da despesa total com a
viagem.---------------------------------------------------------------------------------------------------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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------XIV Edição da Festa da Lampreia e da Vitela – Aprovação do Plano de Ação: - Como já
vem sendo hábito, a “Festa da Lampreia e da Vitela” será organizada pela Confraria
Gastronómica de Sever do Vouga. Assim, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, a
assinatura do protocolo de colaboração para a realização do XIV Festival da Lampreia e da
Vitela, assumindo esta entidade os compromissos indicados naquele documento.------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Bolsas de Estudo para os Alunos de Estratos Sociais Desfavorecidos 2013/2014 – Lista
Provisória: - À semelhança de anos anteriores, e com base no processo organizado pelos
Serviços Sociais desta entidade, resumidos na informação que aqui se dá como
reproduzida, foi proposta a atribuição de bolsas de estudo nos termos do artigo 9º e 11º do
regulamento em vigor, aos seguintes alunos:-------------------------------------------------------- Ana Margarida Martins Bastos Alves
- Marisa Coutinho Esteves
- Andreia Filipa Bastos Pereira
- Miguel Ângelo Dias Martins
- Andreia Filipa Carvalheira Soares
- Paula Isabel Pereira Rodrigues
- Cátia Marisa Santos Nunes
- Patrícia da Silva Tavares
- Cláudio de Morais Gradim
- Pedro Manuel da Silva Alves
- Cristiano Martins de Jesus
- Pedro Miguel Ferreira Martins
- Daniel Silva Matos
- Ruben Miguel Fernandes Lobo
- Fábio Rafael Oliveira e Castro
- Sandra Marlene Rodrigues Pereira
- Jorge Luís Junqueira Lopes
- Tânia Marisa Henriques Pereira
- Marina Martins de Jesus
- Telmo Manuel Coutinho Rodrigues
- Marisa Coutinho de Carvalho
- Viviana Filipa Silva Durão
Das trinta e cinco candidaturas apresentadas, houve uma desistência por ter sido
contemplado com uma bolsa de estudo de uma instituição local e duas exclusões por se
verificar que as candidatas se mantêm no mesmo ano curricular.--------------------------------
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Considerando as justificações apresentadas na informação da técnica superior dos Serviços
de Ação Social, foi apresentada a fundamentação para se propor a atribuição de bolsas, em
regime de situação especial, nos termos do artigo 11º do Regulamento, a mais doze
candidatos.-----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara aprovou, por unanimidade, atribuir bolsas de estudo aos vinte e dois alunos
acima indicados, nos termos do regulamento em vigor.-------------------------------------------Segue-se a fase de divulgação da decisão tomada pelo órgão executivo e, nos termos do n.º
4 do artigo 12º do Regulamento, é concedido o prazo de cinco dias úteis, contados a partir
da afixação do aviso nos lugares de estilo, para a apresentação de recurso.--------------------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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.---------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Esteve presente um grupo de moradores do Arruamento Novo a alertar para o facto de
existir um caminho e rego, localizados detrás dos lotes 13 ao 27, obstruídos devido à queda
de um combro. Disseram já terem reunido com a Junta de Freguesia de Sever do Vouga,
que se disponibilizou a fazer a limpeza e beneficiação do caminho desde que fosse o
município a fornecer o material necessário. O presidente da Câmara disse que, embora a
responsabilidade seja da respetiva Junta de Freguesia, irá contactar a Junta para solucionar
o problema.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

