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-------------------------------------------ACTA N.º 13/2008---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia catorze de Julho de 2008.---------------------------------------------- No dia catorze de Julho 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 da funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, Assistente Administrativa
Principal, 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 e dez 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----------------------------------------Associações – Apoio:-----------------------------------------------------------------------------1) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas de
Talhadas – POC-------------------------------------------------------------------------------2) Concurso Pecuário Regional da Raça Bovina Arouquesa da Feira do Arestal---------VougaPark – Análise ao Controlo de Execução Orçamental 1º Trimestre/2008----------AMRIA – Projecto “Agir para Ligar”----------------------------------------------------------AGIM – Transferência de Verbas---------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Pedido de Resolução “Casarão”---------Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------“Instalação de Serviços – Construção de Túnel, Acabamentos do Arquivo – 2ª fase” –
Prorrogação de Prazo------------------------------------------------------------------------------“Instalação de Serviços – Construção de Arquivo, Cantina e Outros Serviços – 1ª
Fase” – Prorrogação de Prazo--------------------------------------------------------------------“Reabilitação do Antigo Caminho de Ferro da “Linha do Vale do Vouga” para
Percurso Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo Obras de Restauração e
Conservação da Ponte de Santiago – 1ª Fase” – Prorrogação de Prazo--------------------“Instalação dos Serviços – Obras de Adaptação do Cine-Alba” – Abertura de Concurso
“Arruamentos e Obras Complementares – Reparação e Conservação de Passeios e
Pequenos Largos na Vila – 2ª fase” – Abertura de Concurso--------------------------------“Captação, Tratamento e Distribuição de Água Domiciliária (Reservatórios,
Substituição e Manutenção das Redes Actuais)” – Adjudicação Definitiva---------------“Pavimentação de 3 Ruas no Centro de Rocas do Vouga e Pavimentação do Parque de
Estacionamento – 2” – Adjudicação Definitiva-----------------------------------------------“Biblioteca Municipal de Sever do Vouga” – Revisão de Preços---------------------------“Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves” – Revisão de Preços--------------9ª Modificação Orçamental----------------------------------------------------------------------11ª Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------Universidade de Coimbra – UC Jovem 2008/2009-------------------------------------------Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Horário de Funcionamento---------------------------------------------------------------------

2/9

2) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Núcleo de Escolas
de Dornelas – POC-------------------------------------------------------------------------------
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3) Concurso Nacional da Prevenção Rodoviária Portuguesa--------------------------------4) Parcerias para a Regeneração Urbana-------------------------------------------------------5) Juventude Académica Pessegueirense – Utilização do Campo Municipal-------------6) “Rede Viária – Alargamento e Reforço da Ponte na Estrada do Folharido/Felgares”
– Prorrogação de Prazo-------------------------------------------------------------------------7) “Aluguer de Equipamentos com Montagem e Desmontagem para a Ficavouga/2008,
incluindo Fornecimento de Cartazes Publicitários” – Relatório Final-------------------8) “Contratação dos Grupos Musicais e Artistas para o Programa Cultural” (Ficavouga
2008) – Relatório Final-------------------------------------------------------------------------9) Licenciamentos de Obras Particulares-------------------------------------------------------9.1) Projectos de Arquitectura-----------------------------------------------------------------9.2) Informação Prévia-------------------------------------------------------------------------9.3) Alteração ao Loteamento-----------------------------------------------------------------9.4) Pedido de Destaque------------------------------------------------------------------------9.5) Pedido de Instalação-----------------------------------------------------------------------9.6) Deliberações Finais------------------------------------------------------------------------9.7) Indeferimentos--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do
Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria: -----------------------------------------------------------------------Operações Orçamentais: .................................................................................... 557.387,53€
Caixa........................................................................................................................ 4.727,92€
Depósitos à Ordem:------------------------------------------------------------------------------------Valores disponíveis............................................................................................. 415.598,87€
Valores consignados............................................................................................ 137.060,74€
Operações Não Orçamentais: ............................................................................ 346.462,77€
Receitas Virtuais (Documentos): .......................................................................... 1.391,18€
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Foram registadas as seguintes intervenções:--------------------------------------------------------João Almeida – Pediu para ser corrigida a última acta, uma vez que não contém a resposta
do senhor presidente à sua intervenção.-------------------------------------------------------------O vereador António Coutinho disse que iria ser colocada a observação do senhor
presidente a dizer que não há despacho, porque isso decorre da lei.----------------------------António Rodrigues – Em relação à pista ciclável, quis saber se está ou não previsto o
acesso ao local para ambulâncias ou outros meios de socorro. Referiu que deveria ser
colocada uma lâmpada pública entre a Casa da Aldeia e o Centro Cívico. Também referiu
que, na curva próxima da Casa da Aldeia, existem alguns paralelos levantados.--------------O vereador António Coutinho informou que, em relação à pista ciclável, o acesso para
situações de emergência está salvaguardado. Houve uma reunião com os técnicos da
REFER, no sentido de averiguar quais as passagens autorizadas no local. Existem
elementos na linha, amovíveis para serem removidos numa situação de emergência por
funcionários da Câmara ou, eventualmente, os Bombeiros terão um dispositivo para terem
acesso à pista. Sobre a iluminação para a rua entre a Casa da Aldeia e o Centro Cívico, a
mesma já foi solicitada.--------------------------------------------------------------------------------António Coutinho – Deu conhecimento à Câmara da luta que o executivo tem vindo a ter
com o Ministério da Educação, no sentido de trazer para o concelho Centros Educativos,
nomeadamente, para Couto de Esteves e Rocas do Vouga. Quis informar a Câmara de que
o executivo tudo fez para que a escola de Irijó não encerrasse este ano, nem outras mais,
até ter condições para levar os alunos para os correspondentes Centros Educativos.------------------------------------------------Período da Ordem do Dia------------------------------------Associações – Apoio:----------------------------------------------------------------------------------1) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas de Talhadas –
POC: - A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas de
Talhadas vem solicitar o apoio do Município com as despesas de um POC para o Jardim
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Infantil de Talhadas. 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 o
POC.------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Concurso Pecuário Regional da Raça Bovina Arouquesa da Feira do Arestal: - A
Comissão Executiva do Concurso Pecuário da Feira do Arestal vem solicitar uma ajuda
monetária ao Município para realização do referido evento. Foi aprovado, por
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos euros). Ficou,
também, decidido comunicar à Comissão Executiva do Concurso Pecuário a vontade do
executivo em ver o mesmo ser alargado para outras regiões da raça arouquesa e não apenas
Sever do Vouga e Vale de Cambra.------------------------------------------------------------------VougaPark – Análise ao Controlo de Execução Orçamental 1º Trimestre/2008: - A
Câmara tomou conhecimento do Relatório de Análise ao Controlo de Execução
Orçamental referente ao 1º trimestre de 2008. O vereador João Almeida sugere que o
documento se faça acompanhar de uma demonstração de resultados, pelo menos de seis em
seis meses.-----------------------------------------------------------------------------------------------AMRIA – Projecto “Agir para Ligar”: - Foi aprovado, por unanimidade, o valor de
684,83€ (seiscentos e oitenta e quatro euros e oitenta e três cêntimos) de comparticipação
por parte do Município referente ao Projecto “Agir para Ligar”.--------------------------------AGIM – Transferência de Verbas: - No seguimento da constituição da UAC – Unidade de
Acompanhamento e Coordenação, entidade que coordena o processo de gestão, inovação e
modernização do Centro Urbano de Sever do Vouga, constata-se agora, que, além do
centro urbano de Sever do Vouga, a AGIM orientou a sua acção para todo o concelho.
Assim, a comparticipação da SEMA tornou-se injustificável, uma vez que comparticipa os
projectos da associação com as quotas pagas pelos seus associados, quando os resultados
da acção da AGIM beneficiam todas as actividades económicas, independentemente de
serem ou não associadas à SEMA. Assim, foi aprovado, por maioria, com a abstenção do
vereador António Rodrigues, fazer a transferência do valor de 9.689,84€ (nove mil,
seiscentos e oitenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos). Os restantes membros
votaram a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Pedido de Resolução “Casarão”: Seguidamente, foi apreciado o parecer jurídico emitido pela advogada do Município na
sequência da proposta apresentada pela Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga,
através do ofício 113/2008/HP relativa à indemnização de 17.500,00€ (dezassete mil e
quinhentos euros) exigida pelo senhor Armindo Martins Figueiredo para desocupar e
entregar livre a garagem da casa da Vinha Dónega. Em conclusão, a consultora jurídica
emite parecer favorável, “por ser legal e ir de encontro ao interesse público do Município,
a celebração de acordo escrito de revogação do contrato de arrendamento, mediante a
compensação ao arrendatário da quantia de 17.500,00€.” Colocada a proposta à votação,
decidiu a Câmara, por maioria, efectuar o pagamento da mencionada compensação ao
arrendatário da garagem da casa da Vinha Dónega.-----------------------------------------------Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte e António Pereira; Abstenções: João
Almeida, com declaração de voto, por não ter participado na decisão que conduziu à
compra do imóvel e por considerar que é mais um encargo para o Município, António
Rodrigues, que subscreveu a declaração de voto do membro João Almeida e José Ribeiro.Autos de Medição: - Presentes e aprovados por unanimidade os seguintes autos de
medição de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:-----------“Rua das Póvoas – Muros, Saneamento, Águas e Repavimentação”
Repavimentação”:---------------------------Auto de Medição n.º 2 de trabalhos executados no valor de 23.258,10€ (vinte e três
mil, duzentos e cinquenta e oito euros e dez cêntimos), acrescido do IVA.---------------“Construção de Infra-Estruturas para Prevenção de Incêndios – 2008”
2008”:------------------------Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados no valor de 46.574,34€ (quarenta e seis
mil, quinhentos e setenta e quatro euros e trinta e quatro cêntimos), acrescido do IVA.“Reabilitação do Antigo Caminho de Ferro da “Linha do Vale do Vouga” para Percurso
Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo Obras de Restauração da Ponte …”
…”:----------
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Auto de Medição n.º 8 de trabalhos previstos no valor de 12.034,00€ (doze mil e trinta
e quatro euros), acrescido do IVA.--------------------------------------------------------------“Instalação de Serviços – Construção de Túnel, Acabamentos do Arquivo – 2ª Fase”
Fase”:------Auto de Medição n.º 4 de trabalhos previstos no valor de 4.513,42€ (quatro mil,
quinhentos e treze euros e quarenta e dois cêntimos), acrescido do IVA.-----------------“Instalação de Serviços – Construção de Arquivo, Cantina, e Outros Serviços – 1ª Fase”
Fase”:--Auto de Medição n.º 22 de trabalhos previstos no valor de 3.125,13€ (três mil, cento e
vinte e cinco euros e treze cêntimos), acrescido do IVA.------------------------------------“Rede Viária – Drenagem Pluvial na Rua do Arestal e Alteração da Inserção na E.N.
328”
328”:------------------------------------------------------------------------------------------------------Auto de Medição n.º 1-A de trabalhos previstos no valor de 3.760,50€ (três mil,
setecentos e sessenta euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA;---------------------Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos no valor de 7.506,70€ (sete mil,
quinhentos
e
seis
euros
e
setenta
cêntimos),
acrescido
do
IVA.-----------------------------“Rede Viária – Reforço de Segurança e Alargamento da Ponte do Gretão, sobre o rio Mau
(Braçal)”
(Braçal)”:------------------------------------------------------------------------------------------------Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados no valor de 21.036,50€ (vinte e um mil
e trinta e seis euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.------------------------------“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem”
Camionagem”:----------------------------------Auto de Medição n.º 18 de trabalhos previstos no valor de 75.446,34€ (setenta e cinco
mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e trinta e quatro cêntimos), acrescido do
IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------“Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra – Rectificação – 2ª
Fase”
Fase”:---------------------------Auto de Medição n.º 4 de trabalhos previstos no valor de 50.313,64€ (cinquenta mil,
trezentos e treze euros e sessenta e quatro cêntimos), acrescido do
IVA.------------------“Parque de Zibreiros e Piscina – Reflorestamento e Embelezamento”
Embelezamento”:-------------------------Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos no valor de 19.254,00€ (dezanove mil,
duzentos e cinquenta e quatro euros), acrescido do IVA.------------------------------------“Moradia – Carlos Alberto de Tavares Marques”
Marques”:-------------------------------------------------Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos no valor de 4.060,00€ (quatro mil e
sessenta euros), acrescido do IVA.--------------------------------------------------------------“Instalação de Serviços – Construção de Túnel, Acabamentos do Arquivo – 2ª fase” –
Prorrogação de Prazo: - Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária e em
conformidade com a informação técnica, deliberou a Câmara, por maioria, conceder
prorrogação graciosa da obra em curso por um período de 90 dias.-----------------------------Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro;
Contra: António Rodrigues e João Almeida, dado que, na sua opinião, a obra não justifica
a prorrogação de prazo.--------------------------------------------------------------------------------“Instalação de Serviços – Construção de Arquivo, Cantina e Outros Serviços – 1ª Fase” –
Prorrogação de Prazo: - Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária e em
conformidade com a informação técnica, deliberou a Câmara, por maioria, conceder
prorrogação graciosa da obra em curso por um período de 90 dias.-----------------------------Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro;
Contra: António Rodrigues e João Almeida, pela falta de fundamentação no pedido e
número excessivo de prorrogações para esta obra.-------------------------------------------------“Reabilitação do Antigo Caminho de Ferro da “Linha do Vale do Vouga” para Percurso
Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo Obras de Restauração e Conservação da
Ponte de Santiago – 1ª Fase” – Prorrogação de Prazo: - Em presença do pedido
apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade com a informação técnica,
deliberou a Câmara, por unanimidade, conceder prorrogação graciosa da obra em curso por
um período de 60 dias.----------------------------------------------------------------------------------
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Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------“Instalação dos Serviços – Obras de Adaptação do Cine-Alba” – Abertura de Concurso: Foi aprovada, por maioria, a abertura de um concurso limitado sem apresentação de
candidaturas para a empreitada de “Instalação dos Serviços – Obras de Adaptação do CineAlba” (correcções nos termos do artigo 228º), assim como o respectivo projecto, caderno
de encargos, programa de concurso e anúncio.-----------------------------------------------------Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro;
Abstenções: João Almeida e António Rodrigues.-------------------------------------------------“Arruamentos e Obras Complementares – Reparação e Conservação de Passeios e
Pequenos Largos na Vila – 2ª fase” – Abertura de Concurso: - Foi aprovada, por maioria,
a abertura de um concurso limitado sem apresentação de candidaturas para a empreitada de
“Arruamentos e Obras Complementares – Reparação e Conservação de Passeios e
Pequenos Largos na Vila – 2ª fase”, assim como o respectivo projecto, caderno de
encargos, programa de concurso e anúncio.--------------------------------------------------------Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro;
Abstenções: António Rodrigues e João Almeida, pelo prazo excessivo que implicará o
pagamento de uma revisão de preços mais elevada.-----------------------------------------------“Captação, Tratamento e Distribuição de Água Domiciliária (Reservatórios, Substituição e
Manutenção das Redes Actuais)” – Adjudicação Definitiva: - Foi presente o “Relatório de
Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião realizada
no passado dia vinte e seis de Junho de 2008, para apreciação do concorrente que
apresentou
o
valor
mais
baixo:------------------------------------------------------------------------- Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda.............................................54.998,93€
Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por maioria,
adjudicar esta obra à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., pelo valor da
sua proposta no montante de 54.998,93€ (cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e
oito euros e noventa e três cêntimos).----------------------------------------------------------------Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, António Rodrigues e
José Ribeiro; Abstenção: João Almeida.-----------------------------------------------------------“Pavimentação de 3 Ruas no Centro de Rocas do Vouga e Pavimentação do Parque de
Estacionamento – 2” – Adjudicação Definitiva: - Foi presente o “Relatório de Análise das
Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no passado
dia vinte e seis de Junho de 2008, para apreciação da proposta com o valor mais baixo:----- Construtora Paulista, Lda.................................................................................42.457,82€
Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por
unanimidade, adjudicar esta obra à firma Construtora Paulista, Lda., pelo valor da sua
proposta no montante de 42.457,82€ (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete
euros e oitenta e dois cêntimos).----------------------------------------------------------------------Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------“Biblioteca Municipal de Sever do Vouga” – Revisão de Preços: - Foi apresentada a
revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no montante de 11.437,62€ (onze mil,
quatrocentos e trinta e sete euros e sessenta e dois cêntimos), acrescido do IVA. Tendo o
valor sido confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por maioria, aprová-lo para
pagamento, logo que as disponibilidades o permitam.--------------------------------------------Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro;
Abstenções: António Rodrigues e João Almeida, que quis saber como foram calculados os
coeficientes para determinação do valor da revisão de preços dos autos cuja execução
ocorreu a partir de Março 2007.----------------------------------------------------------------------“Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves” – Revisão de Preços: - Foi
apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no montante de 23.549,76€
(vinte e três mil, quinhentos e quarenta e nove euros e setenta e seis cêntimos), acrescido
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do IVA. Tendo o valor sido confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por
maioria, aprová-lo para pagamento, logo que as disponibilidades o permitam.---------------Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e José Ribeiro;
Abstenções: João Almeida e António Rodrigues.-------------------------------------------------9ª 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 9ª Modificação Orçamental, que contém a 7ª
Alteração do Orçamento da Despesa no valor de 700,00€ (setecentos euros) e a 7ª
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.-------------------------------------------------11ª 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 11ª Modificação Orçamental, que contém a 8ª
Alteração do Orçamento da Despesa no valor de 42.450,00€ (quarenta e dois mil,
quatrocentos e cinquenta euros), a 8ª Alteração ao Plano de Investimentos e a 2ª Alteração
ao Plano de Actividades. 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.-------------------------------------------------Universidade de Coimbra – UC Jovem 2008/2009: - Foi presente e analisado um convite
da Universidade de Coimbra para participação na iniciativa UC Jovem, um projecto que
pretende fazer com que alunos do 9º ao 12º vivam a experiência de como é ser-se um
estudante universitário através de diversas actividades. Depois da discussão deste ponto da
Ordem do Dia, foi aprovado, por maioria, não aderir nesta fase, uma vez que o
investimento por parte do Município é mais elevado do que seria esperado.------------------Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte e António Pereira; Contra: José
Ribeiro; Abstenções: João Almeida e António Rodrigues.--------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Horário de Funcionamento: - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de horário para
o estabelecimento “Café Topo Gígio”, em Dornelas, requerido por Maria Clara Pereira da
Fonseca, com o seguinte horário: de segunda a domingo das 08:00 às 02:00.----------------2) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Núcleo de Escolas de
Dornelas – POC: - A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do
Núcleo de Escolas de Dornelas vem solicitar o apoio do Município com as despesas de um
POC para a Escola do 1º CEB. 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 o POC.--------------------------------------------------------------------------------3) Concurso Nacional da Prevenção Rodoviária Portuguesa: - A Escola Secundária vem
pedir autorização para a colocação de um sinal de 100 x 50cm em frente à escola, para
participação no Concurso Nacional da Prevenção Rodoviária Portuguesa. A Câmara
aprovou, por unanimidade, a colocação do referido sinal.----------------------------------------4) Parcerias para a Regeneração Urbana: - Foi aprovada, por unanimidade, a abertura de
um concurso para elaboração de um “programa de acção” para criação de uma parceria
local destinada à Regeneração Urbana.--------------------------------------------------------------5) Juventude Académica Pessegueirense – Utilização do Campo Municipal: - A Juventude
Académica Pessegueirense vem solicitar a autorização do Município para jogar no Campo
Municipal, uma vez que o estádio da Portela, nesta altura, reúne poucas condições pela
falta de um relvado, estando a instituir a preparação de uma candidatura ao QREN para o
arrelvamento e outras obras. Foi aprovado, por unanimidade, autorizar a utilização do
espaço. Esta utilização será regulamentada, uma vez que já existem pedidos aprovados
para a utilização, nomeadamente, da Associação Desportiva Severense. Nesse
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regulamento, serão colocadas todas as regras de utilização, designadamente, utilização do
relvado, balneários, bar, treinos e jogos, tendo em conta os calendários aprovados pelas
respectivas associações/federações desportivas.---------------------------------------------------6) “Rede Viária – Alargamento e Reforço da Ponte na Estrada do Folharido/Felgares” –
Prorrogação de Prazo: - Foi presente e analisado o pedido de prorrogação de prazo por
mais 120 dias, apresentado pela firma adjudicatária, para a obra em epígrafe. Depois de
devidamente analisado, foi deliberado, por unanimidade, conceder uma prorrogação
graciosa por mais 90 dias, uma vez que a estrada deverá estar transitável para o início do
ano lectivo.----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------7) “Aluguer de Equipamentos com Montagem e Desmontagem para a Ficavouga/2008,
incluindo Fornecimento de Cartazes Publicitários” – Relatório Final: - A Câmara tomou
conhecimento do resultado do concurso em epígrafe, tendo a empresa Reclacambra –
Publicidade e Serviços, Lda. apresentado o valor mais baixo.-----------------------------------8) “Contratação dos Grupos Musicais e Artistas para o Programa Cultural” (Ficavouga
2008) – Relatório Final: - A Câmara tomou conhecimento do resultado do concurso em
epígrafe, onde a empresa Audioglobo – M. Luz e Som, Unipessoal, Lda. apresentou o
valor mais baixo.----------------------------------------------------------------------------------------9) 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:----------------------------------9.1) Projectos de Arquitectura: - For aprovados, por unanimidade, os seguintes projectos
de arquitectura:------------------------------------------------------------------------------------------de Manuel Dias Tavares, para construção de um pavilhão para oficina de automóveis e
muros de vedação no lugar de Irijó, freguesia de Rocas do Vouga (Proc. n.º 049/08),
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º PA
0356/AVP/08;--------------------------------------------------------------------------------------de Alexandrino Pereira Carvalheira, para alteração ao uso de um pavilhão para oficina
de automóveis no lugar de Carvalhal, freguesia de Silva Escura (Proc. n.º 035/08),
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º PA
0355/AVP/08;--------------------------------------------------------------------------------------de Ana Luísa de Jesus Macedo, para construção de uma moradia unifamiliar (cave +
R/C + 1) no lugar de Silveirinho, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 072/08),
ficando a aprovação condicionada ao cumprimento do disposto na Informação Técnica
n.º PA 0339/AVP/08;-----------------------------------------------------------------------------de Arménio Tavares dos Santos, para alteração ao uso do R/C de uma preexistência
para estabelecimento de produtos não alimentares, na Av. Comendador Augusto
Martins Pereira, n.º 104, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 066/08), devendo o
requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º PA 0358/AVP/08.------9.2) Informação Prévia: - Foi aprovado, por unanimidade, o pedidos de informação prévia
de Leonel Marques Ribeiro, para instalação de uma exploração avícola, no lugar e
freguesia de Silva Escura, devendo o requerente cumprir com o disposto na respectiva
Informação Técnica n.º IP 0354/AVP/008.---------------------------------------------------------9.3) Alteração ao Loteamento: - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de alteração ao
loteamento apresentado pela A. Silva Matos – Energia, S.A. (Proc. n.º 005/04) de acordo
com a Informação Técnica n.º I 0359/AVP/08.----------------------------------------------------9.4) Pedido de Destaque: - Foi aprovado, por unanimidade, o seguinte pedido de destaque:- de António Rebelo Marques, da Bouça - Gândara, freguesia de Pessegueiro 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 Pessegueiro do Vouga, com uma área de 1425 metros quadrados, artigo
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matricial rústico n.º 3421 e 3422, registo predial n.º 03423/20080423, a confrontar do
Norte com estrada, do Sul com estrada, do Nascente com estrada e do Poente com Ercília
Martins da Silva e outro; b) a parcela a destacar tem uma área de 740 metros quadrados,
cujo artigo matricial e registo predial ficam para atribuir pelos serviços competentes,
passando a ter as seguintes confrontações: do Norte com parcela restante, do Sul com
António Pereira de Lima, do Nascente com caminho público e do Poente com Ercília
Martins da Silva e outro; c) a parcela restante passa a ter uma área de 685 metros
quadrados, cujo artigo matricial e registo predial ficam para atribuir pelos serviços
competentes, passando a ter as seguintes confrontações: do Norte com caminho público,
do Sul com parcela a destacar, do Nascente com caminho público e do Poente com Ercília
Martins da Silva e outro.-------------------------------------------------------------------------------9.5) Pedido de Instalação: - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido da empresa Ferreira,
Silva & Espírito, Lda., para instalação de 2 reservatórios subterrâneos para combustíveis
líquidos na Zona Industrial dos Padrões (Proc. n.º 057/08), devendo o requerente cumprir
com o disposto na Informação Técnica n.º CG 0353/AVP/08.-----------------------------------9.6) Deliberações Finais: - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações
finais:-----------------------------------------------------------------------------------------------------de Eugénio Fernando Bastos Martins, para construção de um edifício multifamiliar na
Rua do Silveirinho, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 162/07) devendo o
requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF 0351/AVP/08;------de J. Nunes & Santos, Lda., para alterações ao projecto inicial (Proc. n.º 124/07)
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF
0352/AVP/08;--------------------------------------------------------------------------------------de António Rodrigues Ferreira, para alteração a três pavilhões existentes (exploração
avícola) no lugar da Arrota – Silveira, freguesia de Talhadas (Proc. n.º 147/07)
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF
0357/AVP/08.--------------------------------------------------------------------------------------9.7) Indeferimentos: - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes intenções de
indeferimento:-------------------------------------------------------------------------------------------da Massas Vouga – Padaria, Pastelaria & Cafetaria, Lda., referente ao pedido de
licenciamento, nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 24º do Decreto-Lei n.º
555/99, de 16 de Dezembro, com nova redacção do Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de
Junho, devendo o requerente ser notificado para audiência oral nos termos do CPA.---da Experimenta – Imobiliária, Lda., referente ao pedido de licenciamento, nos termos
da alínea c), do n.º 1, do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com nova redacção do Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, devendo o requerente ser
notificado para audiência oral nos termos do CPA.---------------------------------------------------------------------------------Período Aberto ao Público---------------------------------------- Não houve qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------------- 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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