--------------------------------------------ATA N.º 01/2017----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia onze de janeiro dois mil e dezassete.--------------------------------- No dia onze de janeiro 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 para redação da respetiva ata.--------------------------------------------------------------- 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 e Raul Alberto
Conceição Duarte, Vereadores.--------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada de António Ferreira.--------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e vinte 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.----------------- Foi colocada à votação a ata da reunião de 14 de dezembro de 2016, tendo a mesma
sido aprovada, por unanimidade, pelos membros António Coutinho, Almeida e Costa,
Nuno Ferreira, Idalina Tavares, António Ferreira e Raul Duarte.------------------------------------ A ata da reunião anterior foi aprovada, por unanimidade, pelos membros António
Coutinho, Nuno Ferreira, Idalina Tavares, Elisabete Henriques e Raul Duarte.--------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos---------------------------------------- Grupo Parlamentar Os Verdes – Debate sobre “Desperdício Animal”--------------------- Abertura de Procedimento Concurso Público para a Empreitada “EcoCentro –
Valorização Ambiental”-------------------------------------------------------------------------- Aquisições Amigáveis de Terreno--------------------------------------------------------------- Proposta de Revogação do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Irijó--------------- Retificação à Escritura de Compra e Venda das Frações U do Bloco A e J do Bloco D
do Bairro da Bela Vista--------------------------------------------------------------------------- Proposta do Tarifário de Resíduos Urbanos para 2017--------------------------------------- Toponímia da Freguesia da Silva Escura------------------------------------------------------- Praia Fluvial da Quinta do Barco – Cedência da Posição Contratual----------------------- Pedido Isenção IMT------------------------------------------------------------------------------- Fundos de Maneio--------------------------------------------------------------------------------- Dia do Trajado – Apoio--------------------------------------------------------------------------- Dia Mundial da Diabetes – Apoio--------------------------------------------------------------- Proposta Adiantamento Subsídio 2017------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 06 de janeiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações orçamentais = € 1 986 839,33 (um milhão, novecentos e oitenta e seis mil,
oitocentos e trinta e nove euros e trinta e três cêntimos) e Operações não orçamentais = €
616 164,25 (seiscentos e dezasseis mil, cento e sessenta e quatro euros e vinte e cinco
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de € 4 590 199,27 (quatro
milhões, quinhentos e noventa mil, cento e noventa e nove euros e vinte e sete cêntimos).-Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira agradeceu o envio das plantas do Centro Escolar de Sever do Vouga, que
tinham sido solicitadas na reunião anterior, dizendo que ficou apenas por enviar a memória
descritiva do projeto.-----------------------------------------------------------------------------------Solicitou o envio da informação sobre a execução orçamental de 2016.-----------------------O Diretor de Departamento informou que a execução orçamental da receita e da despesa
estava encerrada, pelo que se pode disponibilizar essa informação.-----------------------------Nuno Ferreira continuou a sua intervenção dizendo que, em reunião de Câmara de 9 de
novembro de 2016, tinha perguntado qual era o ponto de situação do Espaço Cidadão e que
tinha sido informado que não havia grandes novidades, sendo que, depois dessa data, viu
no Jornal Beira Vouga, na sua edição de 30 de novembro, que o Espaço Cidadão iria abrir
no dia 15 de dezembro de 2016. Referiu que, entretanto, o espaço não abriu e, no Diário

da República de 2 de janeiro de 2017, saiu uma resolução do senhor ministro,
relativamente às Lojas do Cidadão e Espaços Cidadão, onde refere que o Espaço Cidadão
em Sever do Vouga estava previsto para o terceiro trimestre de 2017, pelo que solicitou
alguma informação relativamente àquele assunto.-------------------------------------------------O presidente da Câmara informou que a abertura do espaço teve alguns atrasos e a data
inicialmente prevista deixou de o ser porque tinha havido alguns condicionalismos,
designadamente problemas de instalação da linha de apoio, faltando instalar a linha
dedicada para que os programas possam funcionar em separado. Quanto à informação
sobre o terceiro trimestre de 2017, disse não ser verdade, uma vez que falta apenas instalar
a linha para se começar a trabalhar. Disse, ainda, que iria haver formação no local quando
estivesse tudo instalado.-------------------------------------------------------------------------------O Diretor de Departamento informou que, com os contactos que tinha tido com a AMA,
havia duas ou três soluções de ligação, sendo que, um era a AMA estar ligada e controlar a
nossa rede, a segunda através de VPN e uma terceira através de uma linha, com ligação à
AMA. No entanto, quando foram enviadas as características todas de instalação desse
serviço, verificou-se que exigia tantos requisitos que tiveram receio de que iria ficar a
funcionar mais para o lado da AMA do que para o Município e que iria perder-se o Balcão
de Atendimento do Município e, consequentemente, qualidade. Então, decidiu-se recuar e
pedir a linha dedicada, o que demorou o seu tempo, e que está, atualmente, a ser instalada.
Disse pensar que, depois disso, pode-se avançar com mais passos. Referiu não ser fácil,
porque a AMA é um organismo que tem muitos serviços e temos que coordenar com
todos, sendo que tem estado em contacto com eles quase todos os dias para ver se, nas
próximas semanas, se consegue instalar o Espaço Cidadão.--------------------------------------Nuno Ferreira retomou o uso da palavra para falar sobre os percursos pedestres, dizendo
que tem feito regularmente alguns deles e, efetivamente, constatou a necessidade em fazer
uma nova marcação, uma vez que a mesma falha, e já por várias vezes que se acabou por
perder, mas, como é do concelho, facilmente se orienta.------------------------------------------O presidente da Câmara disse ter estado em contacto com a empresa que construiu os
percursos e a quem já tinha pedido orçamentos para a sua remarcação, tendo,
inclusivamente, recebido as propostas para a remarcação, mas que, talvez, tivesse de ser
feito parcialmente, adjudicando alguns para, depois, executar tudo em bloco. Disse estar
com aquele processo em andamento para fazer alguns, até porque estava previsto que o
percurso de Agualva já estivesse aberto pelo troço primitivo. Mais informou que a ponte
do Rio Lordelo estava adjudicada a uma empresa que ainda não concluiu os trabalhos
embora esteja dentro do prazo da empreitada. Referiu que a ponte estava pronta, mas que
faltava colocá-la no local. Disse ter sido necessário fazer desvios para se fazer a ponte e
que, quando a ponte estivesse instalada, voltar-se-ia ao circuito primitivo para começar a
remarcação daquilo que fosse necessário, mas que não havia previsão para esse trabalho
estar concluído. Disse, ainda, que tinha estado num local que necessita de uma limpeza e,
ainda, sinalização na aldeia dos Amiais, que pretende integrar naqueles trabalhos porque se
pretende fechar os acordos de execução com as Juntas de Freguesia na próxima
Assembleia Municipal que será em fevereiro.------------------------------------------------------Relativamente às Juntas de Freguesia, Nuno Ferreira aproveitou para pedir o envio dos
relatórios dos acordos de execução, elaborados pelas Juntas, uma vez que nunca chegou a
receber os mesmos.-------------------------------------------------------------------------------------O Diretor de Departamento informou que existe uma Junta de Freguesia que ainda não
enviou esse relatório de execução semestral, sendo que, agora, já está na altura de pedir o
relatório semestral do segundo semestre de 2016, mas que o conteúdo dos do primeiro
semestre ainda anão foi dado a conhecer â Câmara Municipal porque ainda não foram
recebidos todos.-----------------------------------------------------------------------------------------Nuno Ferreira falou sobre as ARU, não a nível do investimento público, mas a nível do
investimento privado, solicitando um ponto de situação sobre a existência de pessoas do
privado a recorrer aos benefícios. Questionou se não valeria a pena fazer uma sessão de
explicação à comunidade sobre as vantagens que tem em reabilitar os imóveis dentro da
ARU, da parte privada.--------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse que ainda não existe nada de adesão livre e que existe o
propósito de fazer sessões de esclarecimento quando estiver lançado o primeiro concurso,

que é o que vai passar em zonas de intervenção de habitações e onde está prevista essa
parte para se fazer essa sessão de esclarecimento.-------------------------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Listagem dos Bens e Serviços Adjudicados no 4º Trimestre de 2016: - A Câmara tomou
conhecimento da listagem dos bens e serviços adjudicados no 4º trimestre do ano de 2016.Listagem de Empreitadas Adjudicadas no 4º Trimestre de 2016: - A Câmara tomou
conhecimento da listagem de empreitadas adjudicadas no 4º trimestre do ano de 2016.--------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Grupo Parlamentar Os Verdes – Debate sobre “Desperdício Animal”: - A Câmara tomou
conhecimento das duas iniciativas legislativas entregues à Assembleia da República, pelo
Grupo Parlamentar “Os Verdes”, relacionadas com o desperdício alimentar.-----------------Abertura de Procedimento Concurso Público para a Empreitada “EcoCentro – Valorização
Ambiental”: - Nos termos da informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por
unanimidade, ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º
197/99, de 8 de junho, aprovar a abertura de um concurso público, para a empreitada
“EcoCentro – Valorização Ambiental”, tendo como objetivo a construção de um parque
equipado com contentores adequados a receber, separadamente, diversos tipos de resíduos,
visando o seu encaminhamento para retomadores licenciados, com vista à sua valorização
e reciclagem. Foi, de igual modo, aprovado o Programa de Procedimento, Caderno de
Encargos, Projeto de Execução Final e o seguinte:------------------------------------------------a) Que o júri do procedimento fosse constituído pelos seguintes elementos:----------------Efetivos:---------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente: Raul Alberto Conceição Duarte;---------------------------------------------- Vogal: Fernando Marques Sá Marinheiro;------------------------------------------------ Vogal: Maria Isabel Figueiredo da Silva.-------------------------------------------------Suplentes:-------------------------------------------------------------------------------------------- Lucia Maria Soares Coutinho.--------------------------------------------------------------b) Que o valor do preço base do contrato – artigo 47º do CCP – fosse fixado em € 290
000,00 (duzentos e noventa mil euros);---------------------------------------------------------c) Que o prazo de execução do contrato seja de 150 dias;--------------------------------------d) Que seja exigida caução nos termos do n.º 1, do artigo 89º do CCP;-----------------------e) Que nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho, foi autorizada a despesa relacionada com a execução desta empreitada;----------f) Que é necessário solicitar autorização à Assembleia Municipal, nos termos do artigo 6º
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para a assunção de encargos plurianuais.---------Nuno Ferreira pediu o envio de alguma documentação para se saber exatamente o que vai
ser feito. Sugeriu a remessa de cópia das plantas e da memória descritiva.-------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Aquisições Amigáveis de Terreno: - Foram presentes e analisados os seguintes autos de
expropriação 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) “Arranjo do Largo de São Mateus – Paçô”:------------------------------------------------------- de Lídia Maria da Silva Martins, NIF 138556695, em representação da cabeça de
casal da herança de José Rodrigues Martins, residente na Rua de São Pedro, n.º 139, da
Urbanização dos Barreiros, no lugar do Sobral, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, a
venda de uma parcela de terreno com 90m2, pelo valor de € 1 800,00 (mil e oitocentos
euros), do prédio rústico sob o artigo matricial 4979, da Freguesia de Sever do Vouga,
confrontando do norte com Augusto Batista e outros, do sul com caminho, do nascente
com caminho e do poente com Joaquim António de Bastos.---------------------------------b) “Estacionamento na Tomásia – Regeneração Urbana”:----------------------------------------- de Clara Lopes Ferreira Pereira de Almeida, NIF 133601447, Ana Maria Lopes
Pereira de Almeida, NIF 133601412 e Maria José Paula Lopes Pereira de Almeida, NIF
133601404, a compra de um prédio com a área de 471m2, pelo valor de € 3 713,18 (três
mil, setecentos e treze euros e dezoito cêntimos), registada na Conservatória do Registo
Predial de Sever do Vouga sob o número 5480, referente ao artigo matricial 497,

urbano, da Freguesia de Sever do Vouga, que confronta do norte com carreiro, do sul
com Sociedade Madeiras Severense, Lda., do nascente com herdeiros de Alexandre
Tavares Figueiredo e do poente com estrada.---------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Proposta de Revogação do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Irijó: - De acordo
com a Informação n.º I 0551/AVP/16, elaborada pela Divisão de Administração do
Território do Município de Sever do Vouga, a Câmara Municipal aprovou, por
unanimidade, o início dos procedimentos necessários para a revogação do Plano de
Pormenor da Zona Industrial de Irijó, por tratar-se de uma zona industrial que apresenta
níveis de concretização inferiores ao esperado e, ainda, por existir a manifestação de
interesse num investimento concreto para os lotes n.os 11, 12 e 13.-----------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Retificação à Escritura de Compra e Venda das Frações U do Bloco A e J do Bloco D do
Bairro da Bela Vista: - Conforme informação prestada pelo Serviço Administrativo e
proposta do senhor presidente da Câmara, foi aprovado, por unanimidade, retificar-se a
escritura de compra e venda realizada no Cartório Privativo do Município de Sever do
Vouga, no dia 24 de setembro de 1991, entre o Município de Sever do Vouga e Manuel
Carreirinha Pais, contribuinte fiscal 143164201 e mulher Rosa Maria José da Silva,
contribuinte fiscal 191357189, casados no regime da comunhão geral de bens, residentes
no lugar do Outeiro, Vila Fria, da União das Freguesias de Silva Escura e Dornelas.
Assim, na referida escritura foi referido por lapso na menção da fração J, do Bloco D, do
Bairro Social do Calvário, inscrita sob o artigo matricial 1345-J, que se encontrava descrita
sob o número 388-J, referente a uma garagem, quando efetivamente esta fração autónoma
se encontra descrita na Conservatória do Registo Predial de Sever do Vouga sob o n.º 682J, pelo que se mostra necessário retificar a dita escritura quanto à descrição da fração J,
mantendo-se todo o restante conteúdo.--------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Proposta do Tarifário de Resíduos Urbanos para 2017: - Foi presente e analisada a
Proposta do Tarifário dos Resíduos Sólidos Urbanos para 2017 e o parecer da ERSAR,
tendo a Câmara Municipal aprovado, por unanimidade, o seguinte tarifário de resíduos
sólidos urbanos a entrar em vigor a partir de 01 de abril próximo:------------------------------Tarifário RSU 2017
Variável
Tipo utente
Fixa
TGR
Sem água
Com água
Doméstico
0,0712
0,0206
0,0213
Doméstico social
0,0256
0,0770
0,0061
Não doméstico
0,1257
0,0254
0,0550
Redução
Doméstico (não residente)
0,0333
0,0123
0,0213
0,0061
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 26º do Regulamento Municipal de
Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho de Sever do Vouga, conjugado com as disposições
do artigo 21º da Lei n.º 73/2013, de 12 de setembro, bem como as previstas no Decreto-Lei
n.º 194/2009, de 20 de agosto, e recomendações da ERSAR.------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Toponímia da Freguesia da Silva Escura: - Na sequência do envio da denominação das
ruas por parte da União das Freguesia de Silva Escura e Dornelas 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 de Silva Escura de acordo com o
seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Bouça;------------------------------------------------------------------------------------------ Rua dos Angios;--------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Seca;-------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Cimo do Quinteiro;---------------------------------------------------------------------------

- Rua dos Felgares;-------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Eira de Baixo;--------------------------------------------------------------------------------- Rua do Vale da Fonte;--------------------------------------------------------------------------------- Rua da Casola;----------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Vale do Quiço;-------------------------------------------------------------------------------- Rua do Seixo Branco;--------------------------------------------------------------------------------- Rua da Felgueira;-------------------------------------------------------------------------------------- Largo da Associação L.A.F.B.;---------------------------------------------------------------------- Rua do Folharido;-------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Fojo;-------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Vale dos Carvalhos;-------------------------------------------------------------------------- Rua da Arrota;------------------------------------------------------------------------------------------ Rua das Quintinhas;----------------------------------------------------------------------------------- Rua do Vale das Nogueiras;-------------------------------------------------------------------------- Caminho da Felgueira;-------------------------------------------------------------------------------- Rua das Vedras;---------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Vale do Fojo;---------------------------------------------------------------------------------- Rua do Vale da Carvalhinha;------------------------------------------------------------------------- Rua Principal;------------------------------------------------------------------------------------------ Rua da Lage;-------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Cabecinho;------------------------------------------------------------------------------------- Travessa E.N. 328;------------------------------------------------------------------------------------- E.N. 328;------------------------------------------------------------------------------------------------ Rua da Fonte;------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Fiscal;------------------------------------------------------------------------------------------ Rua da Quinta (Carvalhal);--------------------------------------------------------------------------- Rua do Cedoiro;---------------------------------------------------------------------------------------- Travessa da Quinta do Cabeço;---------------------------------------------------------------------- Rua das Alminhas;------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Algendrel;------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Devesa do Carvalhal;------------------------------------------------------------------------- Travessa da Fonte de Baixo;------------------------------------------------------------------------- Rua do Lameiro;--------------------------------------------------------------------------------------- Rua dos Paralelos;------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Corga;------------------------------------------------------------------------------------------ Rua de Castelões;-------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Pena;-------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Chorio (Presas);------------------------------------------------------------------------------- Travessa de Castelões;-------------------------------------------------------------------------------- Rua da Azinhaga;-------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Vale do Neto;--------------------------------------------------------------------------------- Rua do Chorio (Espinheiro);------------------------------------------------------------------------- Rua de Baixo;------------------------------------------------------------------------------------------ Rua do Moinho;---------------------------------------------------------------------------------------- Rua de Cima;------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Aido;------------------------------------------------------------------------------------------- Rua de Nossa Senhora da Penha;-------------------------------------------------------------------- Rua da Cavadinha;------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Carqueijinha;---------------------------------------------------------------------------------- Rua do Espinheiro;------------------------------------------------------------------------------------ Rua do Santo;------------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Fonte;------------------------------------------------------------------------------------------- Calçada da Ribeirinha;-------------------------------------------------------------------------------- Rua da Quinta (Presas);------------------------------------------------------------------------------- Caminho de Vales;------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Louriçal;--------------------------------------------------------------------------------------- Travessa do Chorio;-----------------------------------------------------------------------------------

- Rua do Casal do Aido;-------------------------------------------------------------------------------- Travessa da Quinta da Gândara;--------------------------------------------------------------------- Rua da Tapada;----------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Pombal;---------------------------------------------------------------------------------------- Rua das Presas;----------------------------------------------------------------------------------------- Rua de Santo António;-------------------------------------------------------------------------------- Rua dos Bacelinhos;----------------------------------------------------------------------------------- Rua da Capela de Santo António;-------------------------------------------------------------------- Rua do Chão da Carvalha;---------------------------------------------------------------------------- Rua da Pereira;----------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Cimo de Aldeia;------------------------------------------------------------------------------ Rua Velha;---------------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Remolha;--------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Crasto;------------------------------------------------------------------------------------------ Rua da Roda;------------------------------------------------------------------------------------------- Travessa da Ladeira;----------------------------------------------------------------------------------- Rua do Valado;----------------------------------------------------------------------------------------- Travessa do Valado;----------------------------------------------------------------------------------- Rua do Outeiro;---------------------------------------------------------------------------------------- Rua Maria da Glória Almeida e Pinho;------------------------------------------------------------- Calçada da Igreja;-------------------------------------------------------------------------------------- Rua dos Outeirinhos;---------------------------------------------------------------------------------- Rua da Entrelomba;------------------------------------------------------------------------------------ Rua do Cruzeiro;--------------------------------------------------------------------------------------- Travessa da Entrelomba;------------------------------------------------------------------------------ Rua do Vale do Côvo;--------------------------------------------------------------------------------- Rua da Boavista;--------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Quinta do Cruzeiro;-------------------------------------------------------------------------- Rua da Quinta da Tia Prudência;-------------------------------------------------------------------- Rua do Carvalhal;-------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Borralhal;-------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Quintã;----------------------------------------------------------------------------------------- Rua de Silva Escura;----------------------------------------------------------------------------------- Rua do Paço;-------------------------------------------------------------------------------------------- Travessa da Senhora da Graça;---------------------------------------------------------------------- Rua do Fundo da Aldeia;----------------------------------------------------------------------------- Rua da Variante;--------------------------------------------------------------------------------------- Travessa da Corredoura;------------------------------------------------------------------------------ Travessa do Largo do Paço;-------------------------------------------------------------------------- Carreiro do Paço;-------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Souto;------------------------------------------------------------------------------------------ Caminho do Vale do Forno;-------------------------------------------------------------------------- Travessa do Tojal;------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Corredoura;------------------------------------------------------------------------------------ Rua do Tojal;------------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Eira dos Mouros;------------------------------------------------------------------------------ Rua da Devesa;----------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Romezal;--------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Coucinho;-------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Cabeço;---------------------------------------------------------------------------------------- Rua de S. Geraldo;------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Sobreirinho;----------------------------------------------------------------------------------- Rua das Cambas;--------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Alto da Serra;--------------------------------------------------------------------------------- Caminho da Serra;------------------------------------------------------------------------------------- Rua de Santa Teresinha;------------------------------------------------------------------------------ Rua da Filveda;-----------------------------------------------------------------------------------------

- Rua dos Portais;---------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Fonte;------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Outeiro;---------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Castanheiro;----------------------------------------------------------------------------------- Caminho da Devesa;----------------------------------------------------------------------------------- Largo do Nicho;---------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Pisão;------------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Boucinha;-------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Lavandeira;------------------------------------------------------------------------------------ Rua da Costa Má;-------------------------------------------------------------------------------------- Travessa da Bouça;------------------------------------------------------------------------------------ Rua Velha da Pena;------------------------------------------------------------------------------------ Rua das Alminhas;------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Cabeço;---------------------------------------------------------------------------------------- Travessa do Louriçal;--------------------------------------------------------------------------------- Rua do Ribeiro da Água;------------------------------------------------------------------------------ Rua do Sobreiral;-------------------------------------------------------------------------------------- Travessa da Pereira;----------------------------------------------------------------------------------- Travessa do Prado;------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Roge.------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Praia Fluvial da Quinta do Barco – Cedência da Posição Contratual: - Através de
comunicação datada de 21 de novembro de 2016, o mandatário da Turnauga manifestou a
sua intenção de ceder a sua posição contratual quanto à exploração do bar da Praia Fluvial
da Quinta do Barco, que lhe foi concedida, pelo Município, através da celebração de um
contrato datado de 19 de agosto de 2016. A Turnauga enviou cópia dos contratos que
pretende celebrar com Mercearia Bar – Luís Filipe da Silva Pedro, Unipessoal, Lda., para
cedência da sua posição contratual, tendo os mesmos sido analisados pela jurista do
Município, que introduziu alterações com vista a serem acauteladas responsabilidades pelo
cumprimento do exequente em relação à adjudicatária (autarquia). Analisada toda a
documentação, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, aceitar a cedência da posição
contratual da Turnauga quanto à exploração do bar, nos termos dos documentos enviados
por aquela entidade.------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 12º da Cláusula Oitava do contrato
celebrado, entre o Município e a Turnauga, em 19 de agosto de 2016.-------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Pedido Isenção IMT: - Através de carta datada de 5 de janeiro de 2017, a Autoridade
Tributária e Aduaneira veio solicitar a emissão de um parecer vinculativo referente ao
pedido de isenção de IMT requerido àquela entidade por Maria Edite Tavares Veiga.
Analisado o pedido e considerando que o requerente apresentou o documento de
candidatura à “Instalação de Jovens Agricultores”, que serve de demonstração à
possibilidade de obter a isenção, de acordo com o previsto na alínea e), do n.º 2, do artigo
10º do CIMT, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o reconhecimento da
isenção do IMT nos termos da alínea j) do artigo 6º do CIMT.----------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Fundos de Maneio: - À semelhança de anos anteriores, e tomando em consideração o
previsto no ponto 2.9.10.1.11, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que aprovou
o POCAL, foi aprovado, por unanimidade, manter constituídos os fundos de maneio para o
ano económico de 2017, de acordo com os seguintes valores:-----------------------------------Presidência.................................................................................................................€ 250,00
Secretaria....................................................................................................................€ 100,00
Centro das Artes e do Espectáculo.............................................................................€ 150,00
Jardins de Infância......................................................................................................€ 670,00
Biblioteca Municipal..................................................................................................€ 150,00

Museu Municipal..........................................................................................................€ 50,00
CPCJ...........................................................................................................................€ 102,35
AAE – Vougapark......................................................................................................€ 100,00
Foi aprovado, também, por unanimidade, a constituição dos Fundos de Maneio, bem como
o Regulamento Interno respeitante aos fundos de maneio.---------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Dia do Trajado – Apoio: - Foi ratificado, por unanimidade, o apoio concedido para a
realização do evento “Dia do Trajado”, realizado no passado dia 17 de dezembro de 2016,
através da contratação de um autocarro Transdev, pelo valor de € 150,00 (cento e
cinquenta euros) para transporte dos estudantes universitários e membros da Universidade
Sénior que participaram na referida atividade.-----------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u), do n.º 1, do artigo 33º do Anexo I da
Lei 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Dia Mundial da Diabetes – Apoio: - Foi ratificada, por unanimidade, a autorização das
despesas relacionadas com ao apoio concedido para à Unidade de Cuidados na
Comunidade, para a realização da atividade “Dia Mundial da Diabetes”, realizada no
passado dia 14 de novembro de 2016.---------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea u), do n.º 1, do artigo 33º do Anexo I da
Lei 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.------------------------------------------------------------------Proposta Adiantamento Subsídio 2017: - À semelhança de anos anteriores, a Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, proceder ao pagamento de um adiantamento no
valor de metade do subsídio aprovado no ano passado para ser pago às associações
desportivas e filarmónicas que se encontrem atualmente em atividade.------------------------a) Culturais (Bandas Filarmónicas):------------------------------------------------------------------ Banda União Musical Pessegueirense..............................................................€ 4 000,00
- Filarmónica Severense......................................................................................€ 4 000,00
b) Desportivos:------------------------------------------------------------------------------------------- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga............................€ 4 750,00
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas..............................................................€ 5 250,00
- JAP – Juventude Académica Pessegueirense...................................................€ 3 250,00
- Sever Fintas......................................................................................................€ 1 250,00
- Vouga Sport Clube...........................................................................................€ 3 750,00
Esta deliberação só se tornará eficaz se os atuais representantes das coletividades se
comprometerem a manter as mesmas atividades e aumentar, caso seja possível, bem como
assumirem o compromisso de entregar a candidatura ao subsídio anual deste ano, com
submissão obrigatória até 30 de março próximo.--------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Nuno Ferreira, Idalina Tavares,
Elisabete Henriques e Raul Duarte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------Não houve qualquer participação.------------------------------------------------------------------------ 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

