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-------------------------------------------ACTA N.º 11/2008---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia nove de Junho de 2008.------------------------------------------------- No dia nove de Junho do ano de dois mil e oito, 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. António José Martins Coutinho, VicePresidente; Raul Alberto Conceição Duarte, António Martins Pereira, Dr. João Miguel
Tavares de Almeida, Eng.º António Bispo Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta do membro Dr. Manuel da Silva Soares, por se encontrar numa
reunião na GAMA.----------------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas, tendo sido dispensada a leitura
da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os
membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.----------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Agrupamento de Centros de Saúde – Baixo Vouga I------------------------------------------ Associações – Apoio:-----------------------------------------------------------------------------1) Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo Escolar de Sever do
Vouga – POC---------------------------------------------------------------------------------------- 1ª Feira Internacional do Mirtilo------------------------------------------------------------------ Aquisições por Via do Direito Privado---------------------------------------------------------- Aquisição por Via do Direito Privado – Rectificação----------------------------------------- “Abastecimento de Água a Dornelas” – Recepção Definitiva-------------------------------- “Pavimentação dos Caminhos no Interior de Lameiras, Mouta, Amiais e Couto de
Baixo a Couto de Esteves (Estrada do Juncal)” – Recepção Definitiva--------------------- “Piscina Municipal – Arranjos da Zona Exterior” – Recepção Definitiva------------------ Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- “Ampliação do Colector de Saneamento – Execução de Colector de Saneamento –
Travessa da Pedralva” – Recepção Provisória-------------------------------------------------- “Captação, Tratamento e Distribuição de Água Domiciliária (Reservatórios),
Substituição e Manutenção das Redes Actuais” – Intenção de Adjudicação--------------- “Pavimentação de 3 Ruas no Centro de Rocas do Vouga e Pavimentação do Parque de
Estacionamento – 2” – Intenção de Adjudicação----------------------------------------------- “Fornecimento de Mão-de-obra, incluindo Materiais e Equipamento para Trabalhos de
Construção Civil” – Abertura de Concurso----------------------------------------------------- “Elaboração de Projecto para a Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais
da Freguesia de Talhadas” – Projecto de Execução – Informação--------------------------- Licenciamentos de Obras Particulares----------------------------------------------------------1) Projecto de Arquitectura-----------------------------------------------------------------------2) Renovação de Licenças------------------------------------------------------------------------- Parcela do Domínio Público – Confirmação---------------------------------------------------- Horário de Funcionamento de Estabelecimento------------------------------------------------ 7ª Modificação Orçamental – 2ª Revisão-------------------------------------------------------- Viagem Convívio Sénior – 2008----------------------------------------------------------------- Protocolos de Cooperação – Juntas de Freguesia e IPSS’s----------------------------------- Protocolo/Acordo de Colaboração – Atribuição de Bolsas de Estudo----------------------- Bolsas de Estudo – Reclamações----------------------------------------------------------------- Programa Casa + - Autorização de Despesa---------------------------------------------------- FICAVOUGA 2008 – Programa Cultural-------------------------------------------------------
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Praia Fluvial Quinta do Barco – Contrato de Concessão-------------------------------------Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Licenciamentos de Obras Particulares-------------------------------------------------------1.1) Projectos de Arquitectura-----------------------------------------------------------------1.2) Instalação de uma Esplanada-------------------------------------------------------------1.3) Pedido de Destaque------------------------------------------------------------------------1.4) Deliberação Final--------------------------------------------------------------------------- 8ª Modificação Orçamental-------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria: -----------------------------------------------------------------------Operações Orçamentais: .................................................................................... 681.687,29€
Caixa........................................................................................................................ 3.891,50€
Depósitos à Ordem:------------------------------------------------------------------------------------Valores disponíveis............................................................................................. 540.786,84€
Valores consignados............................................................................................ 137.026,95€
Operações Não Orçamentais: ............................................................................ 360.705,43€
Receitas Virtuais (Documentos): .......................................................................... 1.391,18€
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------João Almeida – informou que, contrariamente à vontade manifestada no evento realizado
sobre o tema Ambiente, verifica-se no lugar de Sanfins a perda de água nas condutas de
abastecimento.------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, informou que não deveria estar por pagar o terreno adquirido à Fundação
Bernardo Barbosa de Quadros, para a construção da Unidade de Saúde de Rocas e Jardim
de Infância de Rocas.-----------------------------------------------------------------------------------Por último, perguntou se houve algum problema na abertura do túnel, em construção junto
ao edifício dos Paços do Concelho.------------------------------------------------------------------António Coutinho – sobre a rede de abastecimento de água no lugar de Sanfins, informou
que o processo de transferência para o Município, apesar dos problemas verificados,
decorreu muito bem e a adesão dos particulares foi positiva. Contudo, atendendo ao facto
da conduta que existia ser muito antiga, verifica-se que rompe com facilidade, mas
concluiu-se que teríamos de colocar essa conduta à carga.---------------------------------------Quanto ao terreno adquirido para os dois edifícios construídos, informou que deveria ser
pago rapidamente.--------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao túnel, conformou ter havido um problema no encontro do segundo módulo,
devido a uma falha de topografia, mas o empreiteiro comprometeu-se em suportar o
encargo com a regularização da divergência verificada.------------------------------------------José Ribeiro – informou que este género de erros deveriam ser evitados, porque ficam
muto caros para o dono da obra.----------------------------------------------------------------------João Almeida – conclui-se, portanto, que o erro é exclusivamente da responsabilidade do
empreiteiro, e não se deve a erro no projecto, tão somente, dos trabalhos com a execução
do túnel.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia------------------------------------Agrupamento de Centros de Saúde – Baixo Vouga I: - A Administração Regional de
Saúde do Centro, I.P. vem, através do ofício datado de 11 de Junho corrente, convidar a
Câmara Municipal a aceitar a proposta de integração do Município no ACE Baixo Vouga
I. Sobre a proposta apresentada pela Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., e
para efeitos do previsto no n.º 4, do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, decidiu a
Câmara Municipal, por maioria, emitir parecer favorável à integração do Município no
agrupamento indicado.---------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro;
Abstenções – João Almeida e António Rodrigues, devido ao facto de ficarem pouco
esclarecidos quanto ao pedido apresentado.--------------------------------------------------------O vereador José Ribeiro informou que, apesar de votar favoravelmente, entendia que o
Município deveria pertencer ao agrupamento de Aveiro, atendendo à acessibilidade que se
traduz num acesso mais rápido aos serviços de saúde do Hospital Distrital.--------------------
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Associações – Apoio:----------------------------------------------------------------------------------1) Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo Escolar de Sever do Vouga
– POC: - A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo Escolar de Sever
do Vouga vem solicitar o apoio do Município com as despesas de três POC’s para o Jardim
da Senhorinha, 1º CEB da Senhorinha e Escola do Calvário. A Câmara aprovou, por
unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e
seguro a satisfazer pela associação com os POC’s.------------------------------------------------1ª Feira Internacional do Mirtilo: - A AGIM vem solicitar a autorização do Município para
realização da 1ª Feira Internacional do Mirtilo, que decorrerá de 26 a 29 de Junho. Foi
aprovado, por unanimidade, autorizar a realização da feira, assim como o licenciamento
acidental de recinto e de representação (requerida pelo Município como entidade
organizadora).-------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições por Via do Direito Privado: - Presentes e analisados os seguintes autos de
expropriação amigáveis de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram
efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação
dos encargos que deles constam, para realização da seguinte empreitada:---------------------a) “Alargamento da Estrada interior de Zibreiros (Dornelas)”:----------------------------------- de Nuno Miguel da Silva Pinho, residente na freguesia de Dornelas, cedência gratuita
de uma parcela de terreno com 40m2.-----------------------------------------------------------b) “Alargamento no Reguengo – Dornelas”:-------------------------------------------------------- de António Manuel Pinho Amaral, residente no lugar do Reguengo, da freguesia de
Dornelas, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 6m2.---------------------------c) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual - Caminho nos
Sequeiros”:------------------------------------------------------------------------------------------ de Afonso Salazar Amaral Gradim, residente no lugar do Fundo da Aldeia, da
freguesia de Silva Escura, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 30m2;------- de Alziro Amaral Gradim, residente na freguesia de Silva Escura, cedência gratuita de
uma parcela de terreno com 5m2.----------------------------------------------------------------d) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual - Caminho do
Lavadoro, acesso à Variante de Cedrim”:------------------------------------------------------- de Afonso Salazar Amaral Gradim, residente no lugar do Fundo da Aldeia, da
freguesia de Silva Escura, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 30m2.------e) “Rectificação da Estrada de Rocas do Vouga/Couto de Esteves”:----------------------------- de Belmiro Gomes Coutinho, residente no lugar de Irijó, da freguesia de Rocas do
Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 10m2. Atendendo ao facto de
ter-se chegado a um acordo com o proprietário, mais foi decidido requerer à DGAL o
arquivamento do processo de expropriação instruído naquela entidade nos termos do
Código de Expropriações. -----------------------------------------------------------------------f) “Construção de um Passeio na Avenida de São Martinho da Escola do 1º Ciclo à Capela
da Senhora da Saúde”:----------------------------------------------------------------------------- de João Pereira Henriques, residente na Av. de São Martinho, da freguesia de
Pessegueiro do Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 101m2;--------- de Armindo Martins Figueiredo, residente na Av. de São Martinho, da freguesia de
Pessegueiro do Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 52m2;---------- de Manuel Pereira Figueiredo, residente na Av. de São Martinho, da freguesia de
Pessegueiro do Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 5m2;------------ de António Ribeiro Martins, residente na Av. de São Martinho, da freguesia de
Pessegueiro do Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 1m2.-----------g) “Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Silva Escura”:----------------------------------- do senhor Padre Licínio Cardoso, residente na freguesia de Sever do Vouga, cedência
gratuita de uma parcela de terreno com 20m2.-------------------------------------------------Aquisição por Via do Direito Privado – Rectificação: - Em 27/11/2006, foi aprovado o
auto de aquisição de uma parcela de terreno pertencente a Eva da Silva Rodrigues, para a
empreitada de “Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 – Barragem de Couto a
Ribeiradio”. No auto constava o valor de 8.995,00€, como ficou exarado em acta.. Antes
de efectuarmos o processamento, o vereador verificou que a conta estava incorrecta, ou
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seja, foi indicado o valor de 8.995,00€ quando deveria ser 4.497,50€. Essa divergência
resultou do cálculo com base no valor de 5,00€ quando deveria ser de 2,50€. À senhora
Eva da Silva Rodrigues, em 06/06/2007, foram pagos os 4.497,50€. Assim, para constar e
dirimirem-se algumas dúvidas, foi dado conhecimento à Câmara Municipal, para constar
em acta que foram pagos apenas 4.497,50€, pela aquisição daquela parcela de terreno,
como era devido.----------------------------------------------------------------------------------------“Abastecimento de Água a Dornelas” – Recepção Definitiva:
- Foi recebida
definitivamente a empreitada “Abastecimento de Água a Dornelas”, devendo-se
desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e
restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------------------Votação: Votaram a favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------“Pavimentação dos Caminhos no Interior de Lameiras, Mouta, Amiais e Couto de Baixo a
Couto de Esteves (Estrada do Juncal)” – Recepção Definitiva: - Foi recebida
definitivamente a empreitada “Pavimentação dos Caminhos no Interior de Lameiras,
Mouta, Amiais e Couto de Baixo a Couto de Esteves (Estrada do Juncal)”, devendo-se
desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e
restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------------------Votação: Votaram a favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------“Piscina Municipal – Arranjos da Zona Exterior” – Recepção Definitiva: - Foi recebida
definitivamente a empreitada “Piscina Municipal – Arranjos da Zona Exterior”, devendose desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e
restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------------------Votação: Votaram a favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------“Rua das Póvoas – Muros, Saneamento, Águas e Repavimentação”:---------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados no valor de 7.495,05€ (sete mil,
quatrocentos e noventa e cinco euros e cinco cêntimos), acrescido do IVA.--------------“Rede Viária – Repavimentação da Rua do Arestal e lugar de Rio Bom”:---------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos no valor de 15.440,11€ (quinze mil,
quatrocentos e quarenta euros e onze cêntimos), acrescido do IVA.-----------------------“Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”:--------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos no valor de 57.333,89€ (cinquenta e sete
mil, trezentos e trinta e três euros e oitenta e nove cêntimos), acrescido do IVA.--------“Instalação de Serviços – Construção de Túnel, Acabamentos do Arquivo – 2ª Fase”:------- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos no valor de 22.878,58€ (vinte e dois mil,
oitocentos e setenta e oito euros e cinquenta e oito cêntimos), acrescido do IVA.-------“Instalação de Serviços – Construção de Arquivo, Cantina, e Outros Serviços – 1ª fase”:--- Auto de Medição n.º 21 de trabalhos previstos no valor de 19.728,72€ (dezanove mil,
setecentos e vinte e oito euros e setenta e dois cêntimos), acrescido do IVA.-------------“Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra – Rectificação – 2ª Fase”:---------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos no valor de 3.760,72€ (três mil,
setecentos e sessenta euros e setenta e dois cêntimos), acrescido do IVA.----------------“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem”:----------------------------------- Auto de Medição n.º 13 de trabalhos executados no valor de 51.710,89€ (cinquenta e
um mil, setecentos e dez euros e oitenta e nove cêntimos), acrescido do IVA;-----------Foi dado conhecimento à Câmara que foi alterado o documento apresentado e
aprovado na reunião do dia 25 de Fevereiro de 2008, por estar repetida uma verba no
valor de 72,00€, não incluída no total do auto.------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 17 de trabalhos executados no valor de 60.032,07€ (sessenta mil,
trinta e dois euros e sete cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------------------“Ampliação do Colector de Saneamento – Execução de Colector de Saneamento –
Travessa da Pedralva” – Recepção Provisória: - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi
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presente e aprovado, por unanimidade, o auto de recepção provisória da empreitada
“Ampliação do Colector de Saneamento – Execução de Colector de Saneamento –
Travessa da Pedralva”, adjudicada à firma Construtora Paulista, Lda., uma vez que os
trabalhos que constituíram a empreitada se encontram concluídos.----------------------------------Votação: Votaram a favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------“Captação, Tratamento e Distribuição de Água Domiciliária (Reservatórios), Substituição
e Manutenção das Redes Actuais” – Intenção de Adjudicação: - Na presença do “Relatório
de Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião
realizada no passado dia vinte e nove de Maio, para apreciação dos três concorrentes cujas
propostas apresentavam os seguintes valores:------------------------------------------------------- Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda.............................................54.998.93€
- Construtora Paulista, Lda.................................................................................56.360,00€
- ASO – Construções, Lda.................................................................................57.177,20€
Foi aprovada, por unanimidade, a intenção de adjudicação desta empreitada à firma
Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., procedendo-se, agora, à realização da
audiência prévia por escrito e elaboração do relatório final.--------------------------------------Votação: Votaram a favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------“Pavimentação de 3 Ruas no Centro de Rocas do Vouga e Pavimentação do Parque de
Estacionamento – 2” – Intenção de Adjudicação: - Na presença do “Relatório de Análise
das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no
passado dia vinte e nove de Maio, para apreciação dos dois concorrentes cujas propostas
apresentavam os seguintes valores:------------------------------------------------------------------- Construtora Paulista, Lda.................................................................................42.457,82€
- Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda.............................................44.195,05€
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: Votaram a favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.------------------------------------------------------------------------“Fornecimento de Mão-de-obra, incluindo Materiais e Equipamento para Trabalhos de
Construção Civil” – Abertura de Concurso: - Foi aprovada, por maioria, a abertura de um
concurso limitado sem publicação de anúncio para “Fornecimento de Mão-de-obra,
incluindo Materiais e Equipamento para Trabalhos de Construção Civil”, assim como o
respectivo caderno de encargos, programa de concurso e anúncio.------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro;
Abstenções – João Almeida, por ser um processo pouco transparente e António Rodrigues.-----“Elaboração de Projecto para a Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais da
Freguesia de Talhadas” – Projecto de Execução – Informação: - Foi presente uma
informação dos Serviços Técnicos a informar que o estudo feito ao projecto de execução
para “Elaboração de Projecto para a Rede de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais
da Freguesia de Talhadas” encontra-se de acordo com os objectivos do caderno de
encargos e programa de concurso. O órgão executivo deliberou, por unanimidade, aprovar
o referido projecto de execução.----------------------------------------------------------------------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:----------------------------------1) Projecto de Arquitectura: - Foi aprovado, por unanimidade, o seguinte projecto de
arquitectura:---------------------------------------------------------------------------------------------- de Custódio Martins Pereira de Arede, para construção de uma moradia unifamiliar
(cave + R/C + 1) e garagem, na Travessa do Ribeiro, freguesia de Sever do Vouga
(Proc. n.º 060/08), ficando a aprovação condicionada ao cumprimento do disposto na
Informação Técnica PA 0257/AVP/08.---------------------------------------------------------2) Renovação de Licenças: - Foram aprovados, por unanimidade, os seguinte pedidos de
renovação de licença:-----------------------------------------------------------------------------------
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de César Ferreira da Cruz, no lugar da Lomba, Silveira, freguesia de Talhadas (Proc.
n.º 076/04), renovação pelo prazo de 12 (doze) meses;--------------------------------------- de Sónia Filipa Fernandes Mateus, no Vale do Milho, Fontelas, freguesia de Cedrim
(Proc. n.º 017/02), renovação pelo prazo de 12 (doze) meses;------------------------------- de Manuel Ferreira de Matos, no lugar de Doninhas, freguesia de Talhadas (Proc. n.º
042/04), renovação pelo prazo de 2 (dois) meses;--------------------------------------------Parcela do Domínio Público – Confirmação: - Presente e analisado um auto de
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, referente a uma parcela, com
a área de 63m2 sita na Rua Eng.º João Oliveira Vidal, na Senhorinha, que foi desanexada
do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 57, da freguesia de Sever do
Vouga, foi cedida, gratuitamente, pelo respectivo proprietário e integrado no domínio
público municipal, para alargamento da “E.M. 554 entre a E.N. 328 e a Senhorinha”. A
Câmara confirmou, por unanimidade, a cedência e integração da mencionada parcela no
domínio público.----------------------------------------------------------------------------------------Horário de Funcionamento de Estabelecimento: - Foi ratificado o prolongamento
excepcional de horário do estabelecimento Bar da Praia – Praia Fluvial da Quinta do
Barco, para o dia 7 de Julho até às 06:00.-----------------------------------------------------------7ª Modificação Orçamental – 2ª Revisão: - 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 DecretoLei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, nova redacção dada através do Decreto-Lei n.º 84A/2002, de 5 de Abril, foi elaborada e apresentada a 2ª Revisão Orçamental,
correspondente à 7ª Modificação, com um reforço do orçamento no valor de 51.000,00€
(cinquenta e um mil euros). A Câmara aprovou, por maioria, esta revisão orçamental.-----Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro;
Abstenções – João Almeida e António Rodrigues.------------------------------------------------------Viagem Convívio Sénior – 2008: - Na informação de 2 de Junho corrente, a Técnica
Superior Dr.ª Graciela Figueiredo informa qual a proposta para a X Viagem Convívio
Sénior/2008 prevista para o próximo dia 19 de Julho. A viagem terá como destino Santiago de
Compostela, tendo sido acordado que as Juntas de Freguesia assegurariam 50% dos custos
inerentes aos transporte e crachás. Foi aprovado por unanimidade, autorizar os encargos que o
Município suportará com esta iniciativa.-----------------------------------------------------------------Protocolos de Cooperação – Juntas de Freguesia e IPSS’s: - A Câmara aprovou, por
unanimidade, os protocolos de cooperação para promover os seguintes programas e
serviços: 1) Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos
Alunos do 1º ciclo do Ensino Básico; 2) Programa de Generalização do Inglês para os 3º e
4º anos e Outras Actividades Extra-curriculares; 3) Transporte dos Alunos para as
Actividades e vice-versa, onde foram exaradas as obrigações de cada entidade, com as
seguintes entidades:------------------------------------------------------------------------------------- Junta de Freguesia de Cedrim;----------------------------------------------------------------------- Centro Social Maria da Glória e Pinho;------------------------------------------------------------- Fundação Bernardo Barbosa de Quadros;---------------------------------------------------------- Associação Pró-Cidadão Deficiente Integrado;---------------------------------------------------- Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem.---------------------------------------------------A Câmara ficou ciente dos compromissos que foram assumidos.-------------------------------Protocolo/Acordo de Colaboração – Atribuição de Bolsas de Estudo: - A Câmara tomou
conhecimento do acordo de colaboração elaborado na sequência da atribuição das bolsas
de estudo onde é indicado, para além do apoio do Município o compromisso que cada
bolseiro deve prestar em contrapartida.--------------------------------------------------------------Bolsas de Estudo – Reclamações: - Na reunião de 25 de Março, foi apreciada e aprovada a
atribuição de bolsas de estudo a diversos alunos que apresentaram as respectivas
candidaturas. Ficaram excluídos da atribuição das bolsas de estudo aos seguintes alunos:-- Ana Patrícia Ferreira Pinhão;--------------------------------------------------------------------- Ângela Sofia Martins Guerra;--------------------------------------------------------------------- Joana da Silva Bastos Jesus;---------------------------------------------------------------------- John Edgar;------------------------------------------------------------------------------------------ Ivone Paula da Silva Ferreira;---------------------------------------------------------------------
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- João André da Silva Almeida;-------------------------------------------------------------------- Vânia Sofia Ferreira Bastos;---------------------------------------------------------------------- Nuno Gonçalo Martins Bastos Alves;----------------------------------------------------------- Tânia Marisa Tavares;----------------------------------------------------------------------------- Ana Lisa Martins Rodrigues;---------------------------------------------------------------------- Luís Carlos da Silva Pereira;---------------------------------------------------------------------- Ana Teresa Martins Marques;--------------------------------------------------------------------- Jorge Miguel Pereira Correia;--------------------------------------------------------------------- Carolina de Almeida Tavares.-------------------------------------------------------------------Seguidamente, nos termos do Regulamento, foi publicitada essa decisão e conferido um
prazo, para apresentação de reclamações. Assim, apresentaram recurso os seguintes
alunos:----------------------------------------------------------------------------------------------------- Joana da Silva Bastos e Jesus (25);--------------------------------------------------------------- Nuno Gonçalo Martins Bastos Alves (35);------------------------------------------------------ Luís Carlos da Silva Pereira (29);---------------------------------------------------------------- Jorge Miguel Pereira Correia (7);---------------------------------------------------------------- João André da Silva Almeida (12);--------------------------------------------------------------- Ana Patrícia Ferreira Pinhão (9).----------------------------------------------------------------Com base na informação dos serviços sociais e parecer jurídico, decidiu a Câmara apreciar
e votar, caso a caso, as reclamações apresentadas tendo tomado a seguinte decisão:---------a) atribuir, com base no regime especial, previsto no Regulamento, a bolsa de estudo aos
candidatos Joana da Silva Bastos e Jesus e Nuno Gonçalo Martins Bastos Alves. Esta
decisão foi tomada por maioria, com a abstenção do vereador Raul Duarte porque não se
encontrava na sala quando foi posto à apreciação este ponto da Ordem do Dia;--------------b) indeferir as reclamações apresentadas pelos candidatos Luís Carlos da Silva Pereira,
Jorge Miguel Pereira Correia, João André da Silva Almeida e Ana Patrícia Ferreira Pinhão,
porque se verificou que as condições socio-económicas de cada candidato se mantiveram
inalteradas. Esta decisão foi tomada com maioria, em função da seguinte votação:---------i) Na votação, onde a proposta apresentada era para a atribuição de bolsas de estudo aos
quatro candidatos acima indicados (29, 7, 12 e 9), votou a favor da atribuição o vereador
António Rodrigues, o voto contra à atribuição do vereador António Pereira, e a abstenção
dos restantes membros presentes, António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida e José
Ribeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------ii) Como o resultado da votação foi um empate, o vice-presidente usou do voto de
qualidade, para desempatar a votação, tendo votado contra a atribuição da bolsa aos
mencionados alunos atendendo à informação emanada pela jurista. ---------------------------Programa Casa + - Autorização de Despesa: - No âmbito do Programa Casa +, foi presente
uma informação dos Serviços Técnicos com o orçamento para o material a ser utilizado na
ampliação de uma moradia unifamiliar para Cidália Maria Maia Marques, residenet no
lugar de Mosqueiro, da freguesia de Pessegueiro do Vouga, num total de 8.208,00€ (oito
mil, duzentos e oito euros). O órgão executivo autorizou, por unanimidade, a despesa com
as obras a serem realizadas na referida moradia.---------------------------------------------------FICAVOUGA 2008 – Programa Cultural: - Foi apresentado o programa cultural da
Ficavouga 2008 ao órgão executivo para apreciação e aprovação. Depois de analisado, foi
aprovado, por unanimidade, o programa cultural da Ficavouga 2008, que terá lugar entre
26 de Julho e 3 de Agosto.----------------------------------------------------------------------------Praia Fluvial Quinta do Barco – Contrato de Concessão: - Na sequência do pedido
apresentado pela sociedade Lima e Silva, Lda. e da informação n.º 15/DAF/2008, decidiu a
Câmara, por unanimidade, nos termos do artigo 1110º e n.º 2 do artigo 1538º, ambos do
Código Civil, alterar o contrato de arrendamento comercial celebrado em 19 de Agosto de
2003, do prédio e equipamentos da “Praia Fluvial da Quinta do Barco”, sita em Paradela
do Vouga, de modo a garantir o arrendamento entre 1 de Setembro de 2003 e 31 de Agosto
de 2018, para que o inquilino possa recuperar o investimento realizado ou a realizar. Mais
foi deliberado que, após essa data, o contrato poderá ser renovado de cinco em cinco anos
e, também, que os investimentos realizados durante o arrendamento não conferirão ao
arrendatário o direito de indemnização. Esta decisão foi aprovada por unanimidade.--------
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Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 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:----------------------------------1.1) Projectos de Arquitectura: - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes
projectos de arquitectura:------------------------------------------------------------------------------- de Martifer II Inox, S.A., para construção de um edifício para escritórios, no lugar de
Zibreiros, freguesia de Dornelas (Proc. n.º 051/08), assim como a deliberação final,
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica DF
0297/AVP/08;--------------------------------------------------------------------------------------- de Anabela Bastos Pereira, para edificação de uma moradia unifamiliar (R/C) e
garagem/anexos na Rua do Vale do Tojo, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º
068/08), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica PA
0288/AVP/08.--------------------------------------------------------------------------------------1.2) Instalação de uma Esplanada: - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de
autorização para instalação de uma esplanada em espaço público, apresentado por Luís
Henriques dos Prazeres Fernandes, na Rua do Comércio, em frente da loja n.º 38, freguesia
de Sever do Vouga.-------------------------------------------------------------------------------------1.3) Pedido de Destaque: - Foi aprovado, por unanimidade, o seguinte pedido de destaque:- de António Fernando de Bastos Henriques, do Vale do Peso, freguesia de Sever do
Vouga, nos termos do disposto nos n.os 4, 6 e 7, do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de
16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro,
nomeadamente, quanto à observância dos requisitos indicados nas alíneas a) a d) da
informação, que aqui se dá como reproduzida e arquivada no processo. Os elementos que
caracterizam a operação de destaque são: a) destaque de uma parcela no terreno originário,
da freguesia de Sever do Vouga, com uma área de 6870 metros quadrados, artigo matricial
rústico n.º 3098, registo predial n.º 0957/19920915, a confrontar do Norte com Maria de
Lurdes Martins Mota, do Sul com herdeiros de Ângelo Macedo, do Nascente com
Armelim Hipólito de Carvalho e do Poente com estrada; b) a parcela a destacar tem uma
área de 5023,30 metros quadrados, cujo artigo matricial e registo predial ficam para
atribuir pelos serviços competentes, passando a ter as seguintes confrontações: do Norte
com Maria de Lurdes Martins Mota, do Sul com parcela restante, do Nascente com
Armelim Hipólito de Carvalho e do Poente com caminho público; c) a parcela restante
passa a ter uma área de 1846,70 metros quadrados, cujo artigo matricial e registo predial
ficam para atribuir pelos serviços competentes, passando a ter as seguintes confrontações:
do Norte com parcela a destacar, do Sul com herdeiros de Ângelo Macedo, do Nascente
com Armelim Hipólito de Carvalho e do Poente com caminho público.-----------------------1.4) Deliberação Final: - Foi aprovada, por unanimidade, a deliberação final de Manuel
Henriques Rebelo, para instalação de um estabelecimento misto, com serviço de
churrascaria take away, no lugar de Sóligo, freguesia de Pessegueiro do Vouga (Proc. n.º
159/07).--------------------------------------------------------------------------------------------------8ª 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 54A/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 8ª Modificação Orçamental, que contém a 6ª
Alteração do Orçamento da Despesa no valor de 30.000,00€ (trinta mil euros) e a 6ª
Alteração ao Plano de Investimentos. A Câmara Municipal aprovou, por maioria, esta
modificação orçamental.-------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro;
Abstenções – João Almeida e António Rodrigues.---------------------------------------------------------------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------
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Joaquim Zacarias – solicitou a palavra para falar sobre o problema da fossa que verte para
a rua no centro da freguesia de Talhadas, afirmando publicamente que aquele facto não se
deve à empresa que construir o prédio – Sociedade de Construções Martins Pereira, Lda.--Por último, sugeriu a ampliação do muro entre a praia fluvial da Quinta do Barco e a Ponte
do Abade, na freguesia de Paradela do Vouga, com vista a ser protegida a praia fluvial e o
património do Município contra os danos provocados pelas cheias do Rio Vouga.--------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

