1/7

------------------------------------------ACTA N.º 10/2010----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de Maio de dois mil e dez.------------------------------- No dia vinte e seis de Maio do ano de dois mil e dez, na vila de Sever do Vouga,
edifício dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente,
com a presença do funcionário Luís Figueiredo Martins, Licenciado, Director de
Departamento Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.-------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Dr. Manuel da Silva Soares, Presidente; Dr.
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Maria
Elisabete Martins Henriques, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues
Barbosa, Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada do membro João Miguel Tavares de Almeida.--------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas, tendo sido dispensada a leitura das
actas das reuniões anteriores, por terem sido enviadas cópias, previamente, a todos os
membros, depois de terem sido aprovadas e assinadas em minuta no final de cada reunião.---- As actas das reuniões de 28 de Abril e 12 de Maio foram aprovadas por unanimidade e
por maioria, respectivamente, com a abstenção do membro Celestino Martins, por não ter
estado presente na última reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- ACASA – Suspensão de Transferências--------------------------------------------------------- Regeneração Urbana – Projectos de Arquitectura---------------------------------------------- Protocolo de Prestação de Serviços de Recolha Selectiva de Óleos Alimentares Usados
– Aprovação----------------------------------------------------------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Recepções Definitivas------------------------------------------------------------------------------ “Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra – Fase 3” – Abertura de Concurso para
Projecto---------------------------------------------------------------------------------------------- “Estrada de Santo Adrião – Alargamento e Pavimentação” – Abertura de
Procedimento---------------------------------------------------------------------------------------- “E.M. 554 – Urbanização entre a E.N. 328 e a Senhorinha – Correcções nos termos do
artigo 228º” – Revisão de Preços----------------------------------------------------------------- Relação de Processos Licenciados por Despacho---------------------------------------------- E.M. 570 – Desafectação do Domínio Público------------------------------------------------- Caminho da Gândara ao Fojo – Fraccionamento----------------------------------------------- Transportes Escolares – Circuitos Especiais e Intermédios – Relatório Preliminar------- Aquisição de um Prédio na Zona Industrial dos Padrões-------------------------------------- EIP – Renovação de Protocolo-------------------------------------------------------------------- Ocorrência – Pedido de Indemnização----------------------------------------------------------- Aquisição de Viatura para Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos----------- Associação Desportiva Águias de Carrazedo – Apoio---------------------------------------- III Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim – Convite-------------------- Escola das Hortas – Cedência--------------------------------------------------------------------- Programa Casa + (Relatórios)--------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) 6ª Modificação Orçamental-------------------------------------------------------------------2) Rede de Bibliotecas Escolares – Declaração--------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em, de Maio, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 1.184.395,83€ (um milhão, cento e oitenta e quatro mil,
trezentos e noventa e cinco euros e oitenta e três cêntimos) e Operações não Orçamentais =
473.239,25€ (quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e trinta e nove euros e vinte e
cinco cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------------Comunicações:------------------------------------------------------------------------------------------Pista Ciclável: - A Câmara tomou conhecimento da comunicação enviada ao Comandante
dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga referente ao acesso à pista ciclável no caso
de uma emergência.------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------------
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A vereadora Elisabete Henriques informou que os trabalhos, na zona envolvente da igreja
matriz de Cedrim, foram executados com equipamento e trabalhadores da autarquia, em
vez do recurso a empresas privadas.-----------------------------------------------------------------Na sequência do exposto, o vereador Celestino Martins perguntou quando seriam
realizados os trabalhos de embelezamento do largo da Senhora dos Milagres, na mesma
freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara respondeu que, oportunamente, seriam lançados os procedimentos
relacionados com as intervenções a realizar no referido largo e, também, no lugar da
Silveira, da freguesia de Talhadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------ACASA – Suspensão de Transferências: - O presidente da câmara começou por apresentar
o breve historial da ACASA, constituída em 1967, através da participação de várias
entidades do distrito, tais como Governo Civil, Assembleia Distrital e vários Municípios.-Seguidamente, disse que a situação agora submetida à apreciação do órgão executivo já
tinha sido analisada, em tempos, após a publicação da Lei n.º 53-A/2006, de 29/12, que
aprovou o Orçamento de Estado para 2007, onde no seu art.º 156º, estabelecia que
cessavam, com efeitos a 1 de Janeiro de 2007, “quaisquer financiamentos públicos de
sistemas particulares de protecção social ou de cuidados de saúde”.--------------------------Acrescentou que, nessa altura, tinha ordenado a suspensão de pagamentos para a ACASA.
Contudo, face às diversas interpretações, designadamente sobre a não aplicabilidade dessa
norma às autarquias locais, foram reatados os pagamentos das contribuições.----------------Tal interpretação veio a merecer uma opinião igual dada pelo Secretário de Estado da
Administração Local, transmitida através do ofício n.º 15.112.09 DAMJ, recebido nesta
entidade em Dezembro de 2009.---------------------------------------------------------------------Mas, interpretação diferente foi proferida pelo Tribunal de Contas, através do Relatório n.º
3/2010, emitido na sequência das auditorias realizadas a 30 Municípios. Nesse documento,
mais concretamente na alínea e) do ponto 2, foi exarada a seguinte recomendação:
“Suspensão do financiamento de sistemas particulares de protecção social ou de cuidados
de saúde, até que se proceda à densificação legislativa do disposto no art. 156º da LOE
para 2007, e respectivo âmbito de aplicação”.-----------------------------------------------------Desde 2002, os apoios eram justificados, com base no disposto na alínea p), do n.º 2, do
art.º 64º da Lei das Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------Contudo, na Lei do Orçamento de Estado para 2010, aprovada através da Lei n.º 3-B/2010,
de 28 de Abril, mais concretamente no art.º 43º, foi dada autorização ao Governo para
legislar “sobre as transferências de verbas a efectuar pelas autarquias locais destinadas à
concessão de benefícios sociais a entidades representativas dos seus trabalhadores e
respectivos familiares que tenham por objecto o desenvolvimento de actividades culturais,
recreativas e desportivas…”.-------------------------------------------------------------------------Acresce também que, na sequência da comunicação efectuada através do ofício n.º 811, de
16 de Março último, do Gabinete do Secretário de Estado da Administração Local, foi
aconselhado aos Municípios que acolhessem a recomendação do Tribunal de Contas.------Nesses termos, decidiu-se na última reunião da CIRA – Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro que, no mês de Maio, com efeitos a partir da decisão tomada em cada
órgão executivo, os cinco municípios que integravam a ACASA, deveriam deliberar no
sentido da suspensão das contribuição para a ACASA, de modo a acolher todas as
recomendações emanadas e evitar-se sanções reintegratórias.-----------------------------------Foi essa a proposta apresentada e aprovada por unanimidade, de acordo com as
justificações apresentadas nos parágrafos anteriores.----------------------------------------------Mais foi deliberado, comunicar imediatamente a decisão à ACASA, bem como, aos
trabalhadores da autarquia que são sócios daquela associação.----------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Regeneração Urbana – Projectos de Arquitectura: - Seguidamente, foram apreciados os
projectos de arquitectura elaborados pelo gabinete de apoio e coordenação do projecto
“Eco-polis Sever do Vouga: Regenerar_Humanizar”, destinados à instrução dos processos
de lançamento das respectivas empreitadas, conforme listagem de obras que se seguem:---- “Casa Porto de Abrigo”;---------------------------------------------------------------------------
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-

“Reabilitação e adaptação da Casa do Serralheiro para instalação de uma cozinha
comunitária e loja de produtos regionais”;------------------------------------------------------ “Requalificação da Rua do Jardim e respectivo espaço adjacente e jardim municipal”;-- “Requalificação da Rua do Casal”;--------------------------------------------------------------- “Requalificação da Rua do Comércio”;--------------------------------------------------------- “Requalificação da Rua da Igreja e Rua da Torre”;-------------------------------------------- “Requalificação da Av. Comendador Augusto Martins Pereira”;---------------------------- “Expansão e consolidação do Parque Urbano da Vila de Sever do Vouga”;--------------- “Remodelação/Requalificação dos espaços exteriores do Bairro da Bela Vista”;--------- “Construção de Parque de Estacionamento a Norte da Vila”;-------------------------------- “Instalação de um Parque Energético”;---------------------------------------------------------- “Equipamento Urbano”;--------------------------------------------------------------------------- “Requalificar e dinamizar o mercado "Produtos da Terra”;---------------------------------Depois de efectuada a apresentação e análise, decidiu a Câmara Municipal, por
unanimidade, aprovar os projectos de arquitectura acima mencionados, para os devidos e
legais efeitos.--------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da competência cometida ao órgão executivo, pela
alínea q), do n.º 1, do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.--------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Protocolo de Prestação de Serviços de Recolha Selectiva de Óleos Alimentares Usados –
Aprovação: - Foi aprovada, por unanimidade, a assinatura de um protocolo entre o
Município e a Biosys – Serviços de Ambiente, Lda., para a prestação de serviços de
recolha selectiva de óleos alimentares usados e respectivo encaminhamento.-----------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Autos de Medição: - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------“Alargamento da Estrada da Decide à Senhora da Saúde, em Dornelas – 1ª Fase”:----------- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos executados no valor de 17.488,40€ (vinte e cinco
mil, seiscentos e seis euros e onze cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------“E.M. 554 – Urbanização entre a E.N. 328 e a Senhorinha – Correcção nos termos do
artigo 228º”:---------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos executados no valor de 38.399,00€ (trinta e oito
mil, trezentos e noventa e nove euros), acrescido do IVA.----------------------------------“Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal”:---------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalhos executados no valor de 49.394,10€ (quarenta e
nove mil, trezentos e noventa e quatro euros e dez cêntimos), acrescido do IVA.-------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Recepções Definitivas: - Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas,
devendo-se desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das
cauções e restituição de valores cativos:------------------------------------------------------------- “Reparação do Largo da Nossa Senhora da Boa Viagem”;----------------------------------- “Estrada de Ligação da Vila à Ermida – 1ª Fase – Construção de Pontão;----------------- “Saneamento no Caminho de Penouços – Escola das Hortas”.------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------“Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra – Fase 3” – Abertura de Concurso para
Projecto: - Foi aprovado, por unanimidade, o programa preliminar para elaboração do
programa base, estudo prévio, anteprojecto e projecto de execução e assistência técnica,
bem como, a abertura de concurso para a realização do projecto da empreitada “Estrada de
Silva Escura ao Alto da Serra – Fase 3”.------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------“Estrada de Santo Adrião – Alargamento e Pavimentação” – Abertura de Procedimento: Nos termos da informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade,
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aprovar a abertura de um concurso público para a empreitada de “Estrada de Santo Adrião
– Alargamento e Pavimentação”, previsto no Plano Plurianual de Investimentos, com a
classificação 09.01.01.18, e classificação orçamental 10/07.01.04.08, assim como o
programa de procedimentos, projecto de execução e o caderno de encargos. Foi, também,
aprovado, por unanimidade, o júri do procedimento constituído por:---------------------------Efectivos:------------------------------------------------------------------------------------------------- Presidente: António José Martins Coutinho;--------------------------------------------------- Vogal: Fernando Marques Sá Marinheiro;----------------------------------------------------- Vogal: Maria Isabel Figueiredo da Silva.------------------------------------------------------Suplentes:------------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Manuela Bastos Pereira;------------------------------------------------------------------- Rui Fernando Fernandes Loureiro.--------------------------------------------------------------Perito para apoiar o júri:-------------------------------------------------------------------------------- Luís Figueiredo Martins.--------------------------------------------------------------------------Nos termos da alínea b), 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.-----------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------“E.M. 554 – Urbanização entre a E.N. 328 e a Senhorinha – Correcções nos termos do
artigo 228º” – Revisão de Preços: - A Câmara Municipal tomou conhecimento que os
trabalhos realizados nesta empreitada não foram objecto de revisão de preços porque, após
a aplicação da fórmula e índices definitivos, o resultado foi nulo.-------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Relação de Processos Licenciados por Despacho: - A Câmara Municipal tomou
conhecimento dos despachos exarados pelo senhor presidente, referente aos processos
licenciados cujas licenças foram levantadas entre 22 de Março e 24 de Maio de 2010.------E.M. 570 – Desafectação do Domínio Público: - Na sequência do pedido apresentado por
Mário Jorge Rodrigues Pinto, foi decidido, por unanimidade, apresentar à Assembleia
Municipal uma proposta de desafectação de uma parcela de terreno sobrante do domínio
público, com a área de 352,31 metros quadrados, situada na EM 570 – Estrada entre
Pombal e Nogueira, correspondente à parcela e estrada antiga que sobrou após correcção
do traçado da mencionada estrada. ------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada para efeitos do previsto na alínea b) do n.º 4, do art.º 53º da
Lei das Autarquias Locais. ---------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Caminho da Gândara ao Fojo – Fraccionamento: - Seguidamente, foi apreciado o processo
relacionado com o pedido apresentado por António Pereira Martins, residente no lugar de
Pontizela, freguesia de Pessegueiro do Vouga, relativo à confirmação da divisão do prédio
rústico inscrito na matriz predial sob o número 4884, devido à execução da empreitada do
“Caminho da Gândara ao Fojo”.----------------------------------------------------------------------Identificação do prédio originário, inscrito na matriz predial sob o número 4884, com uma
área de 1197m2, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Sever do Vouga sob o
número 1459.--------------------------------------------------------------------------------------------Este prédio foi dividido em duas parcelas, assim discriminadas:--------------------------------Parcela A - terreno a pinhal, com uma área de 612m2, a confrontar do norte e poente com
António Rebelo Marques, do sul com herdeiros de Adriano Martins da Silva e do nascente
com caminho;-------------------------------------------------------------------------------------------Parcela B - terreno a pinhal, com uma área de 500m2, a confrontar do norte com Aires
Manuel Ribeiro de Almeida, do sul com herdeiros de Albérico Soares, do nascente e
poente com caminhos.---------------------------------------------------------------------------------Para o domínio público, foram cedidos 85m2, designadamente, para alargamento do
Caminho Municipal da Gândara ao Fojo que, conforme fora confirmado, dividiu o prédio
nas parcelas acima identificadas.---------------------------------------------------------------------Assim, deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, autorizar a passagem da certidão
sobre a divisão do referido prédio, para os devidos e legais efeitos.-----------------------------
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Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Transportes Escolares – Circuitos Especiais e Intermédios – Relatório Preliminar: Seguidamente, foi analisado e aprovado, por unanimidade, o “Relatório Preliminar” do
concurso para fornecimento de serviços de Transportes Escolares – Circuitos Especiais e
Intermédios, elaborado pelo júri do procedimento, na sequência da reunião realizada no dia
18 de Maio de 2010, onde consta o parecer favorável da adjudicação dos serviços aos
seguintes taxistas: --------------------------------------------------------------------------------------António Manuel Bernardo Ganilho: --------------------------------------------------------------Circuito n.º 1..................................................................................................................18,95€
Circuito n.º 2..................................................................................................................18,95€
António Nogueira Rocha: ---------------------------------------------------------------------------Circuito n.º 3..................................................................................................................18,00€
Circuito n.º 4..................................................................................................................24,50€
Circuito n.º 5..................................................................................................................24,50€
Circuito n.º 6..................................................................................................................24,00€
Segue-se a audiência prévia e, mais tarde, a elaboração do “Relatório Final” para
adjudicação, conforme determinam os art.ºs 123.º e 124º do CCP, aprovado através do
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. ---------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Aquisição de um Prédio na Zona Industrial dos Padrões: - Na sequência da deliberação
tomada em reunião de Câmara no passado dia 28 de Abril e de acordo com a avaliação
efectuada, nos termos do CIMI, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, propor a
compra do prédio sito na Zona Industrial dos Padrões pelo valor de 187.880,88€ (cento e
oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta euros e oitenta e oito cêntimos).----------------------O vereador Celestino Martins não se encontrava na sala quando foi apreciada e votada a
proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Acácio Barbosa
e Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------EIP – Renovação de Protocolo: - No seguimento da criação de uma Equipa de Intervenção
Permanente, aprovada em reunião de 9 de Dezembro de 2008, a Associação dos
Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga foi consultada para se pronunciar sobre a
necessidade de renovação do Protocolo para o Enquadramento de Pessoal destinado a
integrar as EIP. Uma vez que a direcção da Associação dos Bombeiros Voluntários
confirmou a importância da EIP, foi aprovado, por unanimidade, renovar o referido
protocolo por mais um ano, ficando autorizados os respectivos encargos a satisfazer pelo
Município, nos termos do respectivo protocolo celebrado no ano passado.--------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Ocorrência – Pedido de Indemnização: - Em 26 de Janeiro, foi apresentado um pedido de
indemnização por Maria Rosa da Silva, na sequência de prejuízos provocados no seu
galinheiro por um cão que afirmava ser do canil municipal. Tendo sido confirmado, por
parte da presidente da Associação de Defesa e Protecção Animal Mimos e Tratos, que
nenhum animal saiu do canil nessa data e de acordo com o parecer jurídico solicitado pelo
Município, foi aprovado, por unanimidade, indeferir o pedido de indemnização.-------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Aquisição de Viatura para Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos: - Foi
ratificado, por unanimidade, o despacho do senhor presidente da Câmara referente à
abertura de um procedimento de ajuste directo, através do Acordo Quadro, celebrado pela
ANCP, para a aquisição de uma viatura e respectiva super-estrutura, destinada à recolha e
o transporte de resíduos sólidos urbanos.-----------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Associação Desportiva Águias de Carrazedo – Apoio: - Seguidamente, foi analisado o
pedido apresentado pela Associação Desportiva Águias de Carrazedo para a atribuição de
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um subsídio para fazer face às despesas com o projecto de incêndio para a sua sede, que
corresponde a um investimento no valor de 4.023,60€ (quatro mil e vinte três euros e
sessenta cêntimos). Analisado o pedido, foi aprovado, por unanimidade, atribuir um
subsídio no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) mediante a apresentação do documento de
despesa (factura), atendendo ao facto do encargo estar relacionado com as actividades
desenvolvidas pela associação, de interesse municipal, bem como, pelo facto de
pretenderem dotar a sede, com todos os requisitos legais para a prossecução de tais
actividades de natureza cultural.----------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------III Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim: - A Câmara tomou
conhecimento do agradecimento por parte da organização da III Mostra de Cultura,
Artesanato e Gastronomia de Cedrim, pelo apoio aprovado na reunião de Câmara do
passado dia 12 de Maio.-------------------------------------------------------------------------------Escola das Hortas – Cedência: - Através do ofício datado de 3 de Abril passado, a Junta de
Freguesia de Paradela do Vouga veio manifestar o seu interesse em ocupar a Escola
Primária situada no lugar das Hortas, daquela freguesia, para ser utilizada como instalações
de serviços da freguesia. Analisado o pedido, o órgão executivo autorizou a cedência da
escola em regime de comodato gratuito, por tempo indeterminado, enquanto lhe for dado
uso para o fim proposto pelo actual executivo.-----------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Programa Casa + (Relatórios): - No âmbito do Programa Casa +, foram presentes três
informações dos Serviços Técnicos a solicitar o apoio necessário para a recuperação de três
habitações. Foi aprovado, por unanimidade, o seguinte:-----------------------------------------a) Fornecer material de construção, de acordo com a listagem apresentada, bem como,
prestar apoio através dos meios disponíveis da autarquia – equipamento e pessoal – para a
recuperação das habitações de José Carlos Melo Domingues, residente no lugar de
Vilarinho, Talhadas e Maria Aldina Soares Rodrigues, residente no lugar da Portela,
Paradela.-------------------------------------------------------------------------------------------------b) Ordenar aos Serviços Técnicos que façam um levantamento das intervenções a realizar
na habitação da senhora Fernanda Marques Ferreira, residente no lugar do Peso, Sever do
Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das
Autarquias Locais e do n.º 1, do artigo 12º do Regulamento de Apoio à Recuperação de
Habitação Própria – “Casa +”.------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 6ª Modificação 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
54-A/99, de 22 de Fevereiro, nova redacção dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de
5 de Abril, foi elaborada e apresentada a 6ª Modificação Orçamental, que contém a 5ª
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 3.000,00€ (três mil euros) e a 4ª Alteração
ao Plano de Investimentos. A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, esta
modificação orçamental.-------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------2) Rede de Bibliotecas Escolares – Declaração: - A Câmara Municipal aprovou a emissão
da declaração para a instalação de bibliotecas escolares e a execução das verbas atribuídas
pelo Programa RBE para aquisição de mobiliário, equipamento e fundo documental até
Setembro de 2010, para a Escola do 1º Ciclo de Pessegueiro do Vouga. A declaração
destina-se à instrução de uma candidatura ao Programa de Redes e Bibliotecas Escolares.-Votação: A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, Celestino
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.----------------------------------------------------------
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---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

