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-------------------------------------------ACTA N.º 7/2009----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia catorze de Abril de 2009.----------------------------------------------- No dia catorze de Abril do ano de dois mil e nove, na vila de Sever do Vouga, edifício
dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo como habitualmente, 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,
António Martins Pereira, Dr. João Miguel Tavares de Almeida, Eng.º António Bispo
Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro, Vereadores.------------------------------------------------ A reunião foi declarada aberta às quinze horas 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---------------------------------------- Prestação de Contas 2008------------------------------------------------------------------------- Inventário – 2008---------------------------------------------------------------------------------- Arrendamento de Instalações-------------------------------------------------------------------- Vougapark – Equilíbrio de Contas/2008------------------------------------------------------- Empréstimo de 750.000€ - Minutas dos Contratos-------------------------------------------- Associação de Municípios Bairrada Vouga – Alteração de Estatutos---------------------- Fotobiografia de Marianela Vasconcelos------------------------------------------------------- Encerramento de Via------------------------------------------------------------------------------ Delimitação Administrativa, Correcção e Alteração------------------------------------------ Plano de Transportes Escolares – Ano Lectivo 2009/2010---------------------------------- Bolsas de Estudo – Lista Definitiva------------------------------------------------------------- “Arruamentos e Obras Complementares – Reparação e Conservação de Passeios e
Pequenos Largos na Vila – 2ª Fase” – Intenção de Adjudicação---------------------------- “Caminho Rural São João ao Galteiro” – Relatório Final------------------------------------ Auto de Medição----------------------------------------------------------------------------------- Estabelecimento – Horário de Funcionamento------------------------------------------------ Colectividades – Apoios:-------------------------------------------------------------------------1) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas de
Talhadas----------------------------------------------------------------------------------------2) Juventude Académica Pessegueirense----------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Programa Casa + - Autorização de Despesa----------------------------------------------2) 6ª Modificação Orçamental------------------------------------------------------------------3) Licenciamentos de Obras Particulares-----------------------------------------------------3.1) Projectos de Arquitectura--------------------------------------------------------------3.2) Propriedades Horizontais-------------------------------------------------------------------3.3) Deliberação Final---------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 8 de Abril, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 802.839,68€ (oitocentos e dois mil, oitocentos e trinta e nove
euros e sessenta e oito cêntimos) e Operações não Orçamentais = 425.005,00€
(quatrocentos e vinte e cinco mil e cinco euros).---------------------------------------------------Comunicações:------------------------------------------------------------------------------------------Vougapark – Informação (artigo 27º do RJSEL): - O presidente da Câmara informou os
vereadores presentes, que estava disponível para consulta, nos serviços administrativos, um
processo contendo informação da empresa municipal, com vista a dar-se cumprimento ao
estabelecido no artigo 27º, da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, designadamente:----a) Plano Plurianual de Investimentos (2009 a 2013);--------------------------------------------b) Orçamento de 2009;-------------------------------------------------------------------------------c) Informação financeira semestral (1º Semestre 2008);----------------------------------------d) Relatório de Prestação de Contas/2008.---------------------------------------------------------
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Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da designação do técnico para fazer parte da comissão de avaliação de
prédios, o vereador João Almeida perguntou se tinha sido realizado algum procedimento.
O presidente da Câmara respondeu que tinham sido consultados dois ou três jovens, de
forma informal. Mais comunicou que nos municípios da CIRA, a designação do técnico
era feita pelo presidente da Câmara, sem qualquer formalismo processual.--------------------Continuando, o vereador João Almeida transmitiu que, em tempos, foi publicada uma
notícia no Diário de Aveiro, onde era dito que, na opinião do presidente da Câmara, o
Tribunal da Comarca de Sever do Vouga ficaria bem servido em termos de competências.
Contudo, nos últimos dias, tinha sido publicada uma notícia no Jornal de Notícias, onde era
manifestado o desagrado pela redução de competências naquele tribunal, obrigando os
munícipes a deslocarem-se a outros concelhos para accionarem determinados processos
judiciais. O presidente da Câmara Municipal respondeu que jamais tinha dito que o
Tribunal da Comarca ficava bem servido. Mais acrescentou que todas as diligências e
decisões tinham sido tomadas na CIRA e todos os municípios desejavam possuir mais
juízos genéricos e de especialização nos tribunais de cada comarca. Por último, disse que
o tribunal da Comarca de Sever do Vouga era para ser fechado e, contudo, pelas
diligências realizadas, ficou com dois juízos.-------------------------------------------------------Seguidamente, o vereador João Almeida disse ter tomado conhecimento que um munícipe
da freguesia de Cedrim cedeu dois currais para a realização de um alargamento em Santo
Adrião. Contudo, o trabalho foi iniciado e suspenso, tendo o particular que concluir o
trabalho que deveria ter sido feito pelo Município. Sobre a questão colocada, o vereador
Raul Duarte explicou que os currais pertenciam a dois proprietários, os quais sabiam que a
obra estava a ser executada por fases, tendo-se colocado já o tout-venant e faltava apenas a
colocação do pavimento.------------------------------------------------------------------------------Por último, o vereador João Almeida perguntou como estava o processo da requerente
senhora Otília Gonçalves, que se candidatou ao Programa Casa +. O vice-presidente
António Coutinho respondeu que o processo foi instruído e está em fase de apreciação,
designadamente, para avaliação das intervenções a realizar.-------------------------------------Seguidamente, foi dada a palavra ao vereador António Rodrigues, que manifestou
desagrado por se autorizar a construção de cabines de gás em espaços do domínio público,
nomeadamente, no passeio junto ao Edifício Torre e no terreno adquirido, recentemente,
para estacionamento. O presidente da Câmara respondeu que, inicialmente, o projecto do
Edifício Torre não previa qualquer cedência para o domínio público e, provavelmente, a
cabine foi construída no local indicado no projecto aprovado. Sobre a cabine no prédio
adquirido pelo Município para estacionamento, disse que se encontrava antes no caminho e
teve de ser mudada de local, após a aquisição do terreno.----------------------------------------Finalmente, o vereador António Rodrigues solicitou que fosse atribuído um cartão de
residente ao senhor Joaquim António (engraxador). Foi-lhe respondido que, nos termos do
regulamento em vigor e aprovado por este órgão, não pode ser deferido o pedido.-------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Prestação de Contas 2008: - Com vista ao cumprimento de todas as disposições legais
sobre apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas do exercício
económico de 2008, para serem enviados ao Tribunal de Contas, foram elaboradas as
demonstrações financeiras – Balanço, Demonstração de Resultados e Relatório de Gestão,
bem como, toda a documentação necessária para a sua apreciação. De uma forma simples e
sucinta, esses documentos evidenciam os seguintes valores: ------------------------------------- Imobilizado Líquido.................................................................................58.586.783,20€
- Existências.......................................................................................................86.660,92€
- Dívidas de Terceiros...................................................................................1.521.285,54€
- Títulos Negociáveis..............................................................................................495,00€
- Disponibilidades............................................................................................656.472,24€
- Acréscimos e Diferimentos..............................................................................81.310,01€
- Total do Activo Líquido...........................................................................60.933.006,91€
- Património................................................................................................21.783.209,23€
- Reservas Legais.............................................................................................670.636,40€
- Resultados Transitados.............................................................................13.896.610,94€
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Resultado Líquido do Exercício.................................................................1.410.392,99€
Dívidas a Terceiros: ------------------------------------------------------------------------------- de médio e longo prazo (empréstimos)................................................3.318.397,08€
- de curto prazo.......................................................................................4.754.774,18€
- Acréscimo de Custos.....................................................................................319.566,65€
- Proveitos Diferidos...................................................................................14.997.946,09€
- Total dos Fundos Próprios e Passivo........................................................60.933.006,91€
A Demonstração de Resultados evidencia os seguintes valores:---------------------------------- Total de Proveitos.......................................................................................8.297.118,54€
- Total de Custos...........................................................................................6.886.725,55€
- Resultado Líquido do Exercício.................................................................1.410.392,99€
Como o Resultado Líquido do Exercício é positivo, vamos apresentar como proposta à
Assembleia Municipal:--------------------------------------------------------------------------------a) Levar 5% desse resultado para Reservas Legais;----------------------------------------------b) Levar a parte restante para Resultados Transitados.------------------------------------------Tudo isto porque o valor existente na conta Património é superior a 20% do Activo
Líquido, estando salvaguardada a disposição referida no ponto 2.7.3.4 do POCAL,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro.-------------------------------------Depois das explicações dadas pelo presidente da Câmara Municipal, sobre os documentos
apresentados e proposta de aplicação do resultado do exercício, foram anotadas as
seguintes intervenções e pedidos de informação:--------------------------------------------------O vereador João Almeida disse que registava com agrado a evolução da receita que
aumentou nos últimos três anos, disponibilizando vinte e seis milhões de euros,
traduzindo-se num dos melhores mandatos. Contudo, manifestou desagrado na forma
como foram aplicadas as receitas. Outros aspectos negativos, tinham a ver com o aumento
elevado dos juros e passivos financeiros, bem como uma baixa execução orçamental e
utilização do saldo da gerência anterior. Portanto, teriam dúvidas quanto à forma como
está a ser arrecadada a receita e algo teria de ser feito, como maximizar os recursos e
apostar mais no planeamento. Também referiu que não estava clara a informação exarada
no segundo parágrafo da página 5 do relatório.----------------------------------------------------Apresentou algumas questões, tais como, acerca da divergência entre a informação exarada
na página 12 e página 78, quanto a Despesas com Pessoal e quanto à dívida (páginas 16 e
80), acabando por dizer que estava preocupado com a evolução da dívida.--------------------Posto isto, o presidente da Câmara respondeu que não concordava com a falta de
planeamento e a evolução da receita devia-se ao esforço efectuado pelo executivo.
Portanto, se não houvesse esse trabalho, certamente, não havia o resultado reflectido na
execução da receita.------------------------------------------------------------------------------------Sobre as demais afirmações e questões apresentadas, respondeu o presidente da Câmara
que, os juros e passivos financeiros aumentaram em resultado da evolução da taxa de
referência (Euribor), que subiu muito até Outubro de 2008 e teve esse efeito nessas duas
rubricas da despesa.------------------------------------------------------------------------------------Quanto à execução, o presidente da Câmara disse que poderia ser melhor caso tivessem
sido efectuadas as transferências das verbas que o Município tinha direito a receber de
financiamentos externos. Contudo, a execução do Orçamento e PPI apresentava resultados
positivos, superiores aos valores de muitos municípios da região.------------------------------Em relação às dúvidas, através do Director de Departamento, foram prestados os
esclarecimentos adicionais aos dados pelo presidente da Câmara, para cada situação.-------Seguidamente, foi dada a palavra ao vereador António Rodrigues. O vereador disse haver
dados que não eram fáceis de compreender, tais como, para o ano de 2008, tinha transitado
um saldo de gerência no valor de 595.461,28€, acrescido da receita arrecadada no valor de
8.487.333,11€, menos 8.862.711,01€ de despesa efectuada, dá um resultado para a
gerência seguinte de 220.083,38€, demonstrando que uma parte da receita foi aplicada.
Contudo, essa informação é diferente do Resultado Líquido do Exercício, cujos
documentos referem ter sido de 1.410.392,99€. Assim, perguntou qual o motivo da
diferença nos dois valores apresentados.-------------------------------------------------------------
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O Director de Departamento informou que estavam a ser comparados dados distintos, ou
seja, a primeira situação referia-se a fluxos financeiros (de caixa) e a segunda situação
traduzia o resultado dos fluxos económicos (patrimoniais).--------------------------------------Os documentos elaborados foram aprovados, por maioria, com os votos a favor de Manuel
Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro, o voto contra de
João Almeida, com declaração de voto, e a abstenção de António Rodrigues.----------------Declaração de voto – Voto contra porque constata-se, nesta conta, uma manifesta melhoria
nas receitas, mas não se identificando a correspondente melhoria na gestão das despesa.---Inventário – 2008: - Para cumprimento do previsto na alínea e), do n.º 2, do art.º 64.º, da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, foram analisados os documentos do inventário dos bens do Município, que será
submetido à apreciação do órgão deliberativo.-----------------------------------------------------Arrendamento de Instalações: - Foi aprovado, por unanimidade, o caderno de encargos e
convite para o concurso para Arrendamento das Instalações dos Bares e Quiosque situados
no Centro das Artes e do Espectáculo e Central de Camionagem.-------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
António Rodrigues e José Ribeiro. O vereador João Almeida esteve ausente durante esta
deliberação.----------------------------------------------------------------------------------------------Vougapark – Equilíbrio de Contas/2008: - Seguidamente, foi apreciado o ofício n.º
138ad.09, de 1 de Abril, referente ao pedido de “equilíbrio de contas” da sociedade
Vougapark – Parque Tecnológico do Vouga, E.M.”, devido ao resultado operacional
negativo previsto no exercício de 2008. Assim, foi aprovado, por maioria, efectuar a
transferência financeira no valor de 23.863,04€ (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e
três euros e quatro cêntimos), para a Vougapark – Parque Tecnológico do Vouga, E.M.,
destinado ao equilíbrio dos resultados de exploração operacional do exercício de 2008,
conforme o previsto no n.º 2, do artigo 31º do diploma acima referido.------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
António Rodrigues e José Ribeiro; Abstenção – João Almeida, que apresentou uma
declaração de voto.-------------------------------------------------------------------------------------Declaração de Voto – O vereador João Almeida transmitiu que, tinha optado pela
abstenção, somente, por ainda não ter recebido o documento solicitado numa reunião
anterior sobre o Estudo de Viabilidade Económico-Financeira da empresa municipal.
Portanto, tomaria a mesma posição enquanto não fosse disponibilizado tal documento. ----Empréstimo de 750.000€ - Minutas dos Contratos: Aos membros da Câmara Municipal
foram enviadas cópias das minutas dos contratos de empréstimos, a celebrar com o Estado
Português, representado pela Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, no valor de 300.000€
(trezentos mil euros), e a Caixa Geral de Depósitos, no valor de 450.000€ (quatrocentos e
cinquenta mil euros), através do “Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do
Estado”, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, de 27 de
Novembro, conjugada com a RCM n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro e Despacho n.º 6871B/2008, de 22 de Fevereiro. A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, as cláusulas
exaradas nos dois contratos, a remeter ao Tribunal de Contas para efeitos de fiscalização
prévia.----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------Associação de Municípios Bairrada Vouga – Alteração de Estatutos: - Seguidamente, foi
analisada a informação da Associação de Municípios Bairrada Vouga, que pretende saber
se o Município deseja manter-se associado, uma vez que os estatutos irão sofrer alterações
para adaptação à Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto. Uma vez que o Município não tem
qualquer encargo com a Associação, foi aprovado, por unanimidade, manter o Município
de Sever do Vouga como associado da Associação de Municípios Bairrada Vouga.---------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------Fotobiografia de Marianela Vasconcelos: - Foi aprovado, por unanimidade, adquirir 50
exemplares da Fotobiografia de Marianela Vasconcelos.-----------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, António Rodrigues
e José Ribeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Durante esta deliberação, os membros Manuel Soares e João Almeida estiveram ausentes.Encerramento de Via: - Foi ratificada, por unanimidade, a autorização de encerramento da
via entre a estrada desde o poço de Santiago até Sóligo, de Sóligo à igreja e do Muro à
igreja na sexta-feira Santa das 14:30 às 17:30.-----------------------------------------------------O membro Manuel Soares esteve ausente durante esta deliberação.----------------------------Delimitação Administrativa, Correcção e Alteração: - Foi aprovada, por unanimidade, a
correcção dos limites oficiais administrativos com base na Carta Administrativa Oficial de
Portugal, de acordo com a informação elaborada pelo técnico superior responsável, no
seguimento dos trabalhos realizados em parceria com o Município de Vale de Cambra e
Juntas de Freguesia que confinam com os limites administrativos.-----------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------O membro Manuel Soares esteve ausente durante esta deliberação.----------------------------Plano de Transportes Escolares – Ano Lectivo 2009/2010: - Foi aprovado, por
unanimidade, o novo plano de transportes escolares para o próximo ano lectivo 2009/2010,
assim como a respectiva acta da reunião de trabalho. ---------------------------------------------O membro Manuel Soares esteve ausente durante esta deliberação.----------------------------Bolsas de Estudo – Lista Definitiva: - Atendendo ao facto de, durante o prazo estipulado
no Regulamento, não ter dado entrada qualquer reclamação fundamentada por escrito, foi
aprovado, por unanimidade, passar a lista de bolsas de estudo de provisória para definitiva.
Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Arruamentos e Obras Complementares – Reparação e Conservação de Passeios e
Pequenos Largos na Vila – 2ª Fase” – Intenção de Adjudicação: - Na presença do
“Relatório de Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da
reunião realizada no passado dia seis de Abril, para apreciação das propostas dos três
concorrentes, que apresentaram os seguintes valores:---------------------------------------------- Construtora Paulista, Lda...............................................................................191.568,75€
- Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda...........................................224.838,00€
- Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda......................................260.000,00€
Foi aprovada, por unanimidade, a intenção de adjudicação desta empreitada à firma
Construtora Paulista, Lda., procedendo-se, agora, à realização da audiência prévia por
escrito e elaboração do relatório final.---------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------“Caminho Rural São João ao Galteiro” – Relatório Final: - A Câmara tomou
conhecimento do conteúdo do Relatório Final da empreitada do “Caminho Rural São João
ao Galteiro” e adjudicação da mesma à empresa Construtora Paulista, Lda., que apresentou
o valor mais baixo.-------------------------------------------------------------------------------------Auto de Medição: - Presente e aprovado o seguinte auto de medição de trabalhos para
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------“Instalação de Ser viços – Obras de Adaptação do “Cine-Alba” – Correcções nos ter mos do
artigo 228º”:--------------------------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos no valor de 20.882,40€ (vinte mil,
oitocentos e oitenta e dois euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA.----------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------Estabelecimento – Horário de Funcionamento: - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido
apresentado por José Silvestre Gaspar Fecha, para emissão de um horário de
funcionamento para o Salão de Banquetes “O Júnior”, em Couto de Esteves de acordo com
o seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------- segunda a domingo das 12:00 às 04:00.--------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------Colectividades – Apoios:------------------------------------------------------------------------------1) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas de Talhadas: -
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Através de um ofício datado de 16 de Março, a Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos das Escolas de Talhadas a solicitar o apoio do Município com as
despesas de dois POC’s. A Câmara aprovou, por unanimidade, a atribuição de um
subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e seguro a satisfazer pela Junta de
Freguesia com dois POC’s.----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------2) Juventude Académica Pessegueirense: - Seguidamente, foi analisada a informação do
vice-presidente a descrever as dificuldades financeiras da Juventude Académica
Pessegueirense, nomeadamente, para liquidar uma dívida com a Associação de Futebol de
Aveiro, que motivaram o pagamento adiantado de 5.000,00€ (cinco mil euros) por conta
do subsídio a aprovar neste ano. Foi aprovado, por unanimidade, fazer o referido
adiantamento.-------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Programa Casa + - Autorização de Despesa: - No âmbito do Programa Casa +, foi
presente uma informação dos Serviços Técnicos a solicitar o apoio necessário para a
recuperação de uma habitação que sofreu danos materiais na sequência de um incêndio.
Foi aprovado, por unanimidade, fornecer material de construção para a recuperação da
habitação de Carla Alexandra Fernandes Rodrigues, conforme o previsto no Regulamento
de Apoio à Recuperação de Habitações Degradadas e à Auto-Construção/Beneficiação.----Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------2) 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 98.450,00€ (noventa e oito mil,
quatrocentos e cinquenta euros) e a 5ª Alteração ao Plano de Investimentos. A Câmara
Municipal aprovou, por maioria, esta modificação orçamental.---------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e
José Ribeiro; Abstenções - João Almeida e António Rodrigues.--------------------------------3) Licenciamentos de Obras Particulares: - Seguidamente e tendo em conta a legislação
pertinente e as informações técnicas dadas para cada caso em particular, que aqui se dão
como reproduzidas, foram tomadas as seguintes deliberações:----------------------------------3.1) Projectos de Arquitectura: - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes
projectos de arquitectura:------------------------------------------------------------------------------ de José Cruz dos Santos, para construção de muros de vedação, no lugar de Cabeço do
Peso, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 038/09), assim como a deliberação final; de José Cruz dos Santos, para construção de muros de vedação, no lugar de Cabeço do
Peso, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 040/09), assim como a deliberação final; de Eugénio Cabral de Figueiredo Bastos e Outros, para reconstrução (demolição
parcial) de um estabelecimento comercial de produtos não alimentares, com aumento
de área e alteração da fachada principal, na Rua do Comércio, n.º 30 e 32, freguesia de
Sever do Vouga (Proc. n.º 033/09).-------------------------------------------------------------3.2) Propriedades Horizontais: - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes propriedades
horizontais:--------------------------------------------------------------------------------------------------- de Alexandre Fernandes, na Rua da Póvoa do Meio, freguesia de Sever do Vouga;---------- de Estrela do Vouga, Lda., na Travessa Silveirinho, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º
025/06).--------------------------------------------------------------------------------------------------3.3) Deliberação Final: - Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte deliberação final:----- de Anabela Bastos Pereira, para construção de uma moradia unifamiliar (R/C),
garagem e anexos, na Rua Vale do Tojo – Paço, freguesia de Sever do Vouga (Proc.
n.º 068/08), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º
DF 0190/AVP/09.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Aberto ao Público-------------------------------------
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Foram anotados os pedidos apresentados pelos seguintes munícipes:--------------------------Joaquim Martins de Almeida e outros, residentes no lugar da Póvoa do Meio, da freguesia
de Sever do Vouga, que perguntaram ao presidente da Câmara quando seria concluída a
empreitada de beneficiação do caminho de acesso ao lugar, porque provocava muitos
transtornos aos residentes. Mais perguntaram se teriam de pagar a substituição dos ramais.
Também foi apresentado o pedido de condução das águas pluviais pelos locais que
existiam antes de serem realizadas as obras.--------------------------------------------------------Adelino Tavares Dias e outros, residentes no lugar da Mouta, da freguesia de Couto de
Esteves, que apresentaram um pedido de alargamento e beneficiação do caminho de acesso
às suas habitações, acrescentando que ofereciam o terreno para ser realizada a
beneficiação. Foi-lhes comunicado que iria ser ordenada a execução de um projecto.------Dr. António Henriques Tavares, residente no lugar de Nogueira, da freguesia de
Pessegueiro do Vouga, que apresentou duas situações. A primeira relacionada com os
estragos provocados por uma matilha de cães vadios que assaltaram o seu galinheiro e
mataram todas as aves. O Dr. Tavares disse ter enviado uma carta a expor o
acontecimento e desejava saber se havia alguma resposta do executivo.-----------------------A segunda situação prendia-se com o acordo realizado com o anterior vereador do pelouro
de obras públicas, destinado a autorizar a colocação de um poste de média tensão num
prédio sua propriedade, para a EDP fazer um ramal de energia, em melhores condições,
para a APCDI, mediante a contrapartida de ser realizado o alargamento e beneficiação do
caminho. Contudo, como havia um particular que não autorizava a cedência do terreno
necessário para o alargamento do caminho, solicitou apenas que fosse melhorado o piso
existente.-------------------------------------------------------------------------------------------------Joaquim Zacarias Paulino Gabriel, residente no lugar da Póvoa, da freguesia de Sever do
Vouga, que perguntou ao presidente da Câmara se já tinha recebido uma resposta da
consultora jurídica, acerca do assunto apresentado em reuniões anteriores.------------------------ 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

