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------------------------------------------ACTA N.º 21/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia doze de novembro de dois mil e catorze.----------------------------- No dia doze de novembro 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; Raul Alberto da Conceição
Duarte, Maria Elisabete Martins Henriques, Nuno Miguel Pereira Martins Ferreira, Idalina
Pereira Tavares e António Rodrigues Ferreira, 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. ----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Reserva de Lugares de Estacionamento- Minuta do Protocolo para Execução da Empreitada “Reparação de Calçadas em
Talhadas”-------------------------------------------------------------------------------------------- Ratificação da Abertura do Procedimento “Empreitada de Beneficiação da E.N. 328-1”
- Secção de Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural------------------------------- Voto de Pesar – Licínio Mendes------------------------------------------------------------------ Voto de Pesar – António Silva-------------------------------------------------------------------- Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Utilização da Piscina Municipal--------- Festa de Natal 2014 destinada aos Alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Concelho------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Autos de Revisão----------------------------------------------------------------------------------- Musealização – Conceção e Montagem (Mobiliário e Equipamento) – Prorrogação----- Sinalética – Zona do Rachado-------------------------------------------------------------------- Isenções de Taxas:---------------------------------------------------------------------------------1) Freguesia de Pessegueiro do Vouga----------------------------------------------------------2) Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga---------------------------------------------3) Unidade de Cuidados Continuados------------------------------------------------------------ Colocação de Sinal – Rua da Chapadinha------------------------------------------------------- Freguesia de Couto de Esteves – Apoio para Aquisição de Viatura------------------------- Subsídios Económicos destinados a Alunos Carenciados do 1º CEB – Ação Social
Escolar 2014/2015---------------------------------------------------------------------------------- Jantar de Natal dos Funcionários e Colaboradores do Município 2014--------------------- Pedido de Subsídio – Transporte Escolar para a Escola de Búzio--------------------------- Transportes Escolares – Apoio----------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 07 de novembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = €2 801 552,80 (dois milhões, oitocentos e um mil, quinhentos e
cinquenta e dois euros e oitenta cêntimos) e Operações não Orçamentais = €557 422,67
(quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois euros e sessenta e sete
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de €1 556 686,22(um
milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis euros e vinte e dois
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Relatório da Feira do Mirtilo 2014: - A Câmara Municipal tomou conhecimento do
relatório da sétima edição da Feira do Mirtilo.----------------------------------------------------Relatório Final da Petição n.º 419/XII/3.ª – “Contra o Encerramento do Tribunal de Sever
do Vouga”: - Foi dado conhecimento do teor do relatório final da petição contra o
encerramento do Tribunal de Sever do Vouga, apresentado pela Comissão de Assuntos
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Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, na sequência da audiência realizada no
passado dia 23 de outubro de 2014.------------------------------------------------------------------EDP Distribuição – Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa
Tensão – Plano de Atividades 2015: - O órgão executivo tomou conhecimento da
comunicação da EDP Distribuição a informar que irá comparticipar na execução das obras
de passagem da rede aérea de baixa tensão para rede subterrânea na Av. C.A.M.P., no
centro de Talhadas e no centro de Couto de Esteves.----------------------------------------------Reposição da Taxa do IVA nos Serviços de Alimentação e Bebidas na Restauração e na
Hotelaria: - A Câmara Municipal tomou conhecimento da petição apresentada pela
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal à Assembleia da República,
relacionada com a reposição da taxa do IVA nos serviços de alimentação e bebidas na
restauração e na hotelaria.-----------------------------------------------------------------------------Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade: - O órgão executivo
tomou conhecimento do ofício do Gabinete do Ministro da Saúde enviado à Secretaria de
Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade referente ao horário de atendimento no
Centro de Saúde de Oliveira de Frades.-------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------António Ferreira interveio para falar sobre o acidente ocorrido com uma criança da Escola
do Calvário, que caiu no percurso até ao ATL localizado na Rua do Casal, considerando
ser necessária a colocação de uma vedação protetora no local.----------------------------------O presidente da Câmara informou que já estava entregue a colocação de um proteção na
rampa de acesso ao ATL.------------------------------------------------------------------------------Antes de iniciar o período da ordem do dia, o Diretor de Departamento alertou para o facto
de a segunda reunião ordinária do mês de dezembro coincidir com a véspera de Natal, dia
24, sendo necessário alterar a data da mesma. Tendo sido sugerido o dia 23 de dezembro,
e não havendo qualquer inconveniente, foi aprovado, por unanimidade, realizar a última
reunião ordinária no dia 23 de dezembro de 2014, devendo ser afixados avisos para
informação da população.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Reserva de Lugares de Estacionamento: Foi presente e analisado um pedido apresentado pelo Agrupamento de Escolas de Sever do
Vouga para a reserva de dois lugares de estacionamento, em frente à entrada da Escola
Básica e Secundária de Sever do Vouga, destinados à direção daquela entidade. A Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à delimitação de dois lugares de
estacionamento do lado direito da Rua do Sobreiral, sentido sul/norte, para utilização por
parte da direção do Agrupamento de Escolas, devendo os Serviços Técnicos das Obras
Municipais emitir parecer sobre o local onde devem ser criados os dois lugares de
estacionamento reservado ao qual deve ser junta uma planta com a sinalização.--------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 1 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 114/94, de 3
de maio, na redação dada pela Lei n.º 72/2013, conjugado com as alíneas qq) e rr) 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.--------------------------------------Minuta do Protocolo para Execução da Empreitada “Reparação de Calçadas em Talhadas”:
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a minuta do protocolo para a realização
da obra de “Reparação de Calçadas em Talhadas”, a celebrar entre o Município e a Junta
de Freguesia de Talhadas, comprometendo-se o Município em realizar os trabalhos de
reparação de calçadas em Talhadas e a Junta de Freguesia de Talhadas a conceder um
apoio no valor de €35 000,00 (trinta e cinco mil euros).------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea j) 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.--------------------------------------Ratificação da Abertura do Procedimento “Empreitada de Beneficiação da E.N. 328-1”: Considerando que o Plano Plurianual de Investimentos não contempla dotação para anos
seguintes e que a dotação disponível é suficiente para a cabimentação dos trabalhos que se
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preveem realizar no corrente ano económico, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, o seguinte:------------------------------------------------------------------------------a) A ratificação da autorização da despesa e abertura do procedimento, de acordo com o
previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99;-------------------------b) Por ter compromissos plurianuais, submeter à Assembleia Municipal, nos termos da
alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, para ratificação da autorização de encargos
plurianuais;----------------------------------------------------------------------------------------------c) Inscrição em anos seguintes do valor a cabimentar.--------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Secção de Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural: - A Câmara Municipal
ratificou, por unanimidade, a adesão à Seção de Municípios de Baixa Densidade e do
Mundo Rural, criada pelo Conselho Geral da ANMP para permitir um diálogo organizado
entre municípios com especificidades afins e interesses comuns e a definição e
implementação de políticas públicas específicas de promoção do desenvolvimento e da
coesão territorial.---------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Voto de Pesar – Licínio Mendes: - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
proposta de um voto de pesar pela morte do senhor Licínio Juvenal Martins Pereira
Mendes que, durante muitos anos, se disponibilizou para servir desprendidamente as
coletividades da sua freguesia, nomeadamente a APCDI e a Banda União Musical
Pessegueirense, como diretor.-------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Voto de Pesar – António Silva: - A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a
proposta de um voto de pesar pela more do senhor António Pereira da Silva que, durante
muitos anos, se disponibilizou para servir desprendidamente as coletividades da sua
freguesia, designadamente a Banda União Musical Pessegueirense, como músico e
dirigente, contribuindo para promover a cultura no 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 – Utilização da Piscina Municipal: - À
semelhança do ano passado, o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga veio pedir a
redução do valor da taxa relacionada com a utilização da Piscina Municipal por parte dos
alunos na disciplina de Educação Física. Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou,
por unanimidade, o pagamento de €7,50 por cada entrada e o limite máximo de €3 600,00
(três mil e seiscentos euros) por parte do Agrupamento para a utilização da Piscina
Municipal por parte dos alunos na disciplina de Educação Física durante o ano letivo de
2014/2015. Foi igualmente aprovado, por unanimidade, elaborar um protocolo para o
efeito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Festa de Natal 2014 destinada aos Alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Concelho: - À
semelhança de anos anteriores, foi dado a conhecer ao órgão executivo o programa e
despesa total da Festa de Natal 2014 destinada aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo, que
irá realizar-se nos próximos dias 11 e 12 de dezembro de 2014, no Centro das Artes e do
Espetáculo.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Autos de Medição: - A Câmara Municipal analisou e aprovou, por unanimidade, os
seguintes autos de medição de trabalhos:-----------------------------------------------------------a) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”:-------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor de €20 952,00 (vinte mil,
novecentos e cinquenta e dois euros), acrescido do IVA.------------------------------------b) “Casa Mortuária de Sever do Vouga”:------------------------------------------------------------
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Auto de Medição n.º 7 de trabalho contratual no valor de €56 865,89 (cinquenta e seis
mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), acrescido do IVA.-Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Autos de Revisão: - A Câmara tomou conhecimento das seguintes revisões de preços
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----a) “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”, conforme a quarta revisão, sem qualquer
valor dos trabalhos, realizados até outubro de 2014, sujeitos a revisão.--------------------b) “Casa Mortuária de Sever do Vouga”, conforme a terceira revisão, sem qualquer valor
dos trabalhos, realizados até outubro de 2014, sujeitos a revisão.---------------------------Musealização – Conceção e Montagem (Mobiliário e Equipamento) – Prorrogação: Através de carta datada de 7 de novembro de 2014, o consórcio Glorybox/EON veio
solicitar a prorrogação do prazo contratual para a realização dos trabalhos de montagem
das estruturas expositivas do Museu Municipal de Sever do Vouga, até ao próximo dia 31
de dezembro de 2014, atendendo ao facto de se prever a conclusão da empreitada do
edifício no dia 5 de dezembro de 2014. Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou,
por unanimidade, conceder a prorrogação do prazo até à data pretendida.---------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Sinalética – Zona do Rachado: - Através de carta datada de 23 de outubro de 2014, os
moradores da zona do Rachado vieram solicitar a reorganização do trânsito para
melhoramento da circulação rodoviária. Analisado o pedido, a Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, a seguinte reorganização de trânsito:-------------------------------a) Rua da Carvalheira – sentido único no sentido descendente;----------------------------------b) Rua do Rachado – sentido único no sentido descendente, entre a Travessa do Rachado e
a Rua da Bela Vista;------------------------------------------------------------------------------------c) Travessa do Rachado – sentido único no sentido descendente, no troço entre a Rua da
Carvalheira e a Rua do Rachado.---------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea qq) 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.--------------------------------------Isenções de Taxas:--------------------------------------------------------------------------------------1) Freguesia de Pessegueiro do Vouga: - Através de requerimento datado de 8 de outubro
de 2014, a Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga veio requerer a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão do alvará de utilização do Centro Social de
Pessegueiro do Vouga. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, autorizar a isenção requerida.--------------------------------------------------------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, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------2) Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga: - Através de e-mail datado de 23 de
outubro de 2014, a Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga veio requerer a isenção
do pagamento da taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo,
no próximo dia 20 de dezembro de 2014, para a realização da festa de Natal das valências
de creche e jardim de infância. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, autorizar a isenção requerida.--------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 19º 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.---------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------3) Unidade de Cuidados Continuados: - Através de e-mail datado de 23 de outubro de
2014, a Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Sever do Vouga veio requerer a
isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e do
-
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Espectáculo, no próximo dia 14 de novembro de 2014, para a realização da comemoração
do Dia Mundial da Diabetes. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, autorizar a isenção requerida.--------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 19º 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.---------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Colocação de Sinal – Rua da Chapadinha: - Foi presente um pedido da União das
Freguesias de Silva Escura e Dornelas relacionado com a colocação de um sinal de entrada
e saída de viaturas na Rua da Chapadinha, em Dornelas, pelo facto de existirem duas
empresas naquela rua, que movimentam veículos pesados e máquinas. Analisado o
documento, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a colocação de um sinal de
zona (G4), com a inscrição “zona 40 – Entrada e Saída de Veículos Pesados”, em cada
sentido daquela via.------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea qq) 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.--------------------------------------Freguesia de Couto de Esteves – Apoio para Aquisição de Viatura: - Através de carta
datada de 29 de setembro de 2014, a Junta de Freguesia de Couto de Esteves veio solicitar
o apoio financeiro por parte do Município para a compra de uma viatura de apoio aos
trabalhos daquela Junta, apresentando candidatura ao Programa de Apoio ao Investimento
2015. Analisado o pedido, e nos termos do n.º 4 do artigo 10º do Regulamento Municipal
de Atribuição de Apoios às Freguesias, o órgão executivo aprovou, por unanimidade,
atribuir um subsídio no valor de €5 000,00 (cinco mil euros) para a compra da referida
viatura, através da celebração de um contrato-programa.-----------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------Subsídios Económicos destinados a Alunos Carenciados do 1º CEB – Ação Social Escolar
2014/2015: - Foi analisada a informação emitida pela Técnica dos Serviços Sociais e dada
a explicação sobre os subsídios económicos atribuídos a alunos carenciados do 1º CEB.
Foi aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Conselho Social de Educação
para atribuição do subsídio único no valor de 45,00€ para o escalão A e 25,00€ para o
escalão B e para a Caixa Escolar a atribuição do valor de 22,00€ para o ano letivo de
2014/2015.-----------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea hh), do n.º 1, do artigo 33º 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.--------------------------------------Jantar de Natal dos Funcionários e Colaboradores do Município 2014: - A Câmara
Municipal tomou conhecimento de que irão ser iniciados os procedimentos para a
realização do Jantar de Natal, a realizar-se no dia 19 de dezembro de 2014, para os
funcionários e colaboradores do município.--------------------------------------------------------Pedido de Subsídio – Transporte Escolar para a Escola de Búzio: - Foi presente e
analisado o requerimento apresentado por Amanda Castano Saavedra, e respetiva
informação dos serviços, a solicitar a atribuição de um subsídio de transporte para poder
frequentar o Curso Científico Humanístico de Artes Visuais em Vale de Cambra, uma vez
que o mesmo não existe na Escola Secundária de Sever do Vouga. Estando a aluna
abrangida pelo subsídio de transporte escolar, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 2º
do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, o órgão executivo aprovou, por unanimidade,
a atribuição de um subsídio correspondente a 50% do valor mensal do bilhete em
transporte público durante o ano letivo de 2014/2015.--------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.---------------------------------------
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Transportes Escolares – Apoio: - No âmbito da reestruturação das turmas do 1º ciclo de
algumas freguesias, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidades, os protocolos de
cooperação entre o Município e as entidades abaixo enunciadas, para assegurar o
transporte daqueles alunos durante o ano letivo de 2014/2015. Mais foram aprovados, por
unanimidade, os valores dos subsídios para apoiar a realização daquele serviço:-------------- Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga.....................€2 000,00;
- Fundação Bernardo Barbosa de Quadros.............................................................€3 767,52;
- Freguesia de Talhadas..........................................................................................€3 453,56;
- União das Freguesias de Cedrim e Paradela........................................................€5 891,76
Atendendo ao facto deste apoio não dever integrar ou estar sujeito aos limites do
regulamento que foi aprovado no passado dia 29 de abril, em relação aos apoios
deliberados para a Freguesia de Talhadas e União das Freguesias de Cedrim e Paradela,
mais deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, submeter esta decisão à ratificação
da Assembleia Municipal, pelo facto de lhe competir decidir sobre esta matéria, conforme
o previsto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea j), n.º 1, do artigo 25º e 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.---------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Emília Matilde Augusta dos Santos, residente no lugar do Azibal, veio reforçar o pedido
que já tinha feito na reunião ordinária de 13 de agosto de 2014, relacionado com um
caminho que vai para a sua casa e que tem muitos buracos já fundos.--------------------------O presidente da Câmara informou que, da primeira vez que a senhora veio fazer o pedido,
tinha sido tomada nota para incluir aquele arranjo numa empreitada de arranjo de vários
caminhos. No entanto, como essa empreitada ainda não está a decorrer, e uma vez que o
caminho encontra-se em tão mau estado, os trabalhadores do município irão tapar os
buracos provisoriamente para remediar até à execução da empreitada.----------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

