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-------------------------------------------ACTA N.º 19/2008---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia treze de Outubro de 2008. --------------------------------------------- No dia treze de Outubro 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. Manuel da Silva Soares, Presidente;
António José Martins Coutinho, Vice-presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, António
Martins Pereira, Dr. João Miguel Tavares de Almeida, António Bispo Rodrigues e José
Carlos Martins Ribeiro, Vereadores. -------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às 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----------------------------------------Passagem junto do Edifício da CCAM---------------------------------------------------------Colectividades – Apoio e Isenções :-------------------------------------------------------------1) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos dos Jardins e Escolas
da Freguesia de Rocas – POC’s---------------------------------------------------------------2) Clube Recreativo e Cultural de Talhadas – Isenção---------------------------------------Santa Casa da Misericórdia – Rampa-----------------------------------------------------------APCDI – Rede de Esgotos-----------------------------------------------------------------------Adrimag – Operação “Rio Paiva e Rio Vouga, uma Estratégia para a sua Valorização
Económica – PROVERE”------------------------------------------------------------------------Adrimag – “Feira do Mirtilo”--------------------------------------------------------------------Aquisições por via do Direito Privado----------------------------------------------------------Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------Recepções
Definitivas-----------------------------------------------------------------------------Auto de Vistoria-----------------------------------------------------------------------------------“Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária” – Revisão de Preços------“Pavilhão Polidesportivo - Beneficiação das Infra-estruturas e Instalações –
Balneários, Sanitários e Quadro Eléctrico” – Revisão de Preços---------------------------“Rede viária – Beneficiação e Pavimentação de 4 Caminhos” – Revisão de Preços-----Empreitadas – Prorrogações:---------------------------------------------------------------------“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem” – Prorrogação de Prazo-“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 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----------------------------------------Anulação de Receita -------------------------------------------------------------------------------16ª Modificação Orçamental – 11ª Alteração ao Orçamento da Despesa e Plano de
Investimento----------------------------------------------------------------------------------------Caso Social – Análise e Pedido de Aprovação de uma Proposta para Atribuição de
Isenção Total de Taxas, Elaboração de Projecto----------------------------------------------Geminação
com
um
País
de
Língua
Oficial
Portuguesa--------------------------------------Edifícios Escolares – Cedência :-----------------------------------------------------------------1) Instalações do Antigo Jardim Infantil de Rocas--------------------------------------------2) Instalações da Antiga Escola Primária do Espinheiro-------------------------------------Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------
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1) Livro – “Moinhos do Distrito de Aveiro”---------------------------------------------------2) Manifestação Desportiva----------------------------------------------------------------------3) Licenciamentos de Obras Particulares-------------------------------------------------------3.1) Projectos de Arquitectura--------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do
Dia-------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------João Almeida – Sobre a tarifa de disponibilidade de saneamento, perguntou a razão de
haver divergências no valor da tarifa em dois utentes do mesmo tipo. Para o efeito,
mostrou a cópia da facturação processada a dois utentes, com tarifas de 1,50€ e 2,00€,
quando são do mesmo tipo – comércio.-------------------------------------------------------------Embora tendo sido dadas algumas justificações do que poderá ter acontecido, como o
esclarecimento não foi totalmente conclusivo, ficou decidido que o Director de
Departamento iria averiguar e informar na próxima reunião. ------------------------------------António Rodrigues – Voltando às questões sobre o Campo Municipal, perguntou se o
estádio estaria pronto antes do início da época desportiva, como referiu o senhor
presidente, em tempos, quando respondeu afirmativamente a uma questão idêntica. --------O presidente respondeu que não foi isso que disse, mas que “iríamos tentar que estivesse
pronto antes do início de época”, como vai acontecer. -------------------------------------------O vereador refutou, dizendo que lhe parecia não ser possível, porque estão muito atrasados
os trabalhos em execução. ----------------------------------------------------------------------------O vereador Raul Duarte acrescentou que a parte interior do campo estaria pronta no dia
seguinte. -------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, também foi comentado o trabalho realizado para construção das sapatas dos
postes de iluminação e questionou-se sobre quem suportaria os danos decorrentes da
realização desse trabalho, porque foram vislumbradas máquinas sobre a relva. O presidente
respondera que foram tomadas as medidas adequadas, com danos provocados unicamente
numa grelha que o empreiteiro terá de a repor. ----------------------------------------------------Continuando, o vereador António Rodrigues perguntou como fora adquirido o terreno.
Isso, porque na última sessão da Assembleia Municipal, após ter sido colocada essa
questão, o senhor presidente referiu que não havia dúvida que o campo é do Município, na
medida em que fora comprado por esta entidade. Assim, questionou, se foi comprado, a
quem e por quanto? Porque, segundo sabia, o terreno fora doado.
------------------------------O presidente da Câmara afirmou que o terreno é propriedade do Município e, em princípio,
fora comprado. Mas, apesar de não se recordar em concreto da resposta, julgou ter dito que
a Câmara Municipal tinha adquirido aquele terreno, podendo considerar-se a aquisição na
forma onerosa ou gratuita, mas que julgava ter sido onerosa. Isso, porque a transacção
tinha sido concretizada antes de ser eleito como presidente pela primeira vez.----------------O Director de Departamento informou que a aquisição foi onerosa (compra).
----------------Por último, o vereador António Rodrigues perguntou, novamente, quando estaria concluída
a iluminação da Rua da Casa da Aldeia, cuja conclusão já fora prometida há muito tempo.
O vereador Raul Duarte informou que esse processo demora muito tempo, porque a EDP
primeiro realiza um levantamento no local, depois elabora o respectivo orçamento, que
remete para o Município pagar e, depois, só passado algum tempo é que vêm executar os
ramais e colocar a iluminação, o que pode levar muito tempo.----------------------------------O vereador João Almeida acrescentou que não estava correcto aguardar-se um ano, para
um trabalho dessa natureza estar concluído.--------------------------------------------------------Seguidamente, porque teria de se fazer deslocar para a reunião que iria decorrer na sede da
AMRia, em Aveiro, onde estaria presente o Ministro do Ambiente e representantes dos
municípios associados da AMRia, para um debate sobre os projectos que hão-de integrar o
programa Pólis da Ria, o respectivo financiamento e a criação da “Sociedade Pólis da Ria”,
o presidente da Câmara informou que teria de se ausentar e que o Vice-Presidente passaria,
a
partir
daquele
momento,
a
presidir
aos
trabalhos
da
reunião.
-----------------------------------

3/7

Assim, depois de se ter ausentado o presidente da Câmara, passou-se ao “Período da
Ordem do Dia”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia------------------------------------Passagem junto do Edifício da CCAM: Depois de submetida à apreciação a proposta
apresentada pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo através da comunicação n.º 17/08-DRS, do passado dia 7 de Outubro, decidiu o órgão executivo, por unanimidade, aceitar a
proposta apresentada por aquela instituição de crédito e formalizar o negócio.---------------Colectividades – Apoio e Isenções:------------------------------------------------------------------1) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos dos Jardins e Escolas da
Freguesia de Rocas – POC’s: A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos dos Jardins e Escolas da Freguesia de Rocas vem solicitar o apoio do Município
com as despesas de dois POC’s - um para o 1º CEB e outro para o Jardim Infantil. A
Câmara aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor dos encargos com
subsídio de refeição, subsídio de transporte e seguro a satisfazer pela referida Associação
de Pais.---------------------------------------------------------------------------------------------------2) Clube Recreativo e Cultural de Talhadas – Isenção: O Clube Recreativo e Cultural de
Talhadas vem solicitar a isenção do pagamento de taxas referente ao processo de
licenciamento da construção da sua sede (processo n.º 155/06). O órgão executivo
aprovou o pedido por unanimidade.------------------------------------------------------------------Santa Casa da Misericórdia – Rampa: - A Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga
pretende construir uma rampa de acesso em frente às suas instalações para facilitar o
acesso das crianças e dos seus pais à creche (por cima dos serviços médico-sociais).
Depois de analisada a memória descritiva e justificativa, o órgão executivo aprovou, por
unanimidade, a construção da referida rampa, não conferindo o direito de apropriação do
espaço, porque pertence ao domínio público. ------------------------------------------------------APCDI – Rede de Esgotos: - A Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado vem solicitar
a autorização por parte do Município para passagem de um ramal de saneamento para o
novo edifício de Cuidados Continuados, situado no Alto de Nogueira. ------------------------Na apreciação deste ponto os vereadores da oposição disseram ser lamentável que a
associação tivesse que substituir o Município e realizar um trabalho que era da sua
competência. --------------------------------------------------------------------------------------------O executivo explicou haver vários motivos para terem realizado esse trabalho e que esta
entidade pretendia executar o ramal na rua de acesso à APDCI, no Alto de Nogueira.
Contudo, a direcção da associação entendeu executar esse trabalho por terrenos
particulares para evitar a elevação dos esgotos, situação que se tornava mais vantajosa para
a instituição, no tempo, porque já não teria de suportar os encargos com a bombagem dos
esgotos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovado, por unanimidade, autorizar a referida passagem desde o caminho de acesso
ao aviário até à caixa da rede existente na Rua do Pelourinho, na freguesia de Pessegueiro
do Vouga. -----------------------------------------------------------------------------------------------Adrimag – Operação “Rio Paiva e Rio Vouga, uma Estratégia para a sua Valorização
Económica” – PROVERE: - No seguimento da aprovação da candidatura apresentada ao
programa PROVERE, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a comparticipação
no valor de 2.560,00€ (dois mil, quinhentos e sessenta euros) referente à parte não
comparticipada que compete ao Município suportar.----------------------------------------------Adrimag – “Feira do Mirtilo”: - Foi aprovado, por unanimidade, transferir para a Adrimag
o valor de 8.948,74€ (oito mil, novecentos e quarenta e oito euros e setenta e quatro
cêntimos) a título de comparticipação do Município para a “Feira do Mirtilo”, realizada
nos dias 27 a 29 de Junho de 2008, e respeitante à parte não financiada.-----------------------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 em Rocas no Largo da Bica”:-----------------------------------------------------
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de Hilário Martins Castro Silva, residente na freguesia de Junqueira, cidade de Vale de
Cambra, venda de uma parcela de terreno, com 50m2 pelo valor de 900,00€
(novecentos euros).--------------------------------------------------------------------------------b) “Alargamento Ribeiro Doninhas (Capela)”:------------------------------------------------------ de Alexandrino do Céu Ladeira, residente no lugar de Doninhas, freguesia de
Talhadas, venda de uma parcela de terreno, com 105m2 pelo valor de 2.500,00€ (dois
mil e quinhentos euros).--------------------------------------------------------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------“Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de
Esteves/Ribeiradio (Projecto Intermunicipal)”
Intermunicipal)”:----------------------------------------------------Auto de Medição n.º 18 de trabalhos executados no valor de 65.702,40€ (sessenta e
cinco mil, setecentos e dois euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA.--------------“Rua das Póvoas – Muros, Saneamento, Águas e Repavimentação”
Repavimentação”:---------------------------Auto de Medição n.º 5 de trabalhos executados no valor de 29.509,78€ (vinte e nove
mil, quinhentos e nove euros e setenta e oito cêntimos), acrescido do IVA.--------------“Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra – Rectificação – 2ª
Fase”
Fase”:---------------------------Auto de Medição n.º 7 de trabalhos previstos no valor de 10.082,71€ (dez mil, oitenta e
dois euros e setenta e um cêntimos), acrescido do IVA.-------------------------------------“Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves”
Esteves”:-------------------------------------------Auto de Medição n.º 18 de trabalhos previstos no valor de 42.525,60€ (quarenta e dois
mil, quinhentos e vinte e cinco euros e sessenta cêntimos), acrescido do IVA.-----------“Rede Viária – Construção de Muros”
Muros”:-------------------------------------------------------------Auto de Medição n.º 4 de trabalhos previstos no valor de 23.450,38€ (vinte e três mil,
quatrocentos e cinquenta euros e trinta e oito cêntimos), acrescido do IVA.--------------“Instalação de Serviços – Construção de Túnel, Acabamentos do Arquivo – 2ª Fase”
Fase”:------Auto de Medição n.º 5 de trabalhos previstos no valor de 6.299,50€ (seis mil, duzentos
e noventa e nove euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.-------------------------“Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual”
Actual”:--------------------------Auto de Medição n.º 6 de trabalhos previstos no valor de 52.018,40€ (cinquenta e dois
mil, dezoito euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------------“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem”
Camionagem”:----------------------------------Auto de Medição n.º 21 de trabalhos previstos no valor de 67.945,77€ (sessenta e sete
mil, novecentos e quarenta e cinco euros e setenta e sete cêntimos), acrescido do IVA.Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------Recepções Definitivas: - Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas:-------“Obras de Reparação do Abatimento da E.N. 328 junto à Câmara Municipal”;----------“Espaços Digitais de Internet entre Douro e Vouga”.----------------------------------------“Construção da Casa do Galteiro”;--------------------------------------------------------------“Arruamento do Casal, incluindo Ligação à E.N. 328 (Calvário)”.------------------------Foram aprovados os quatro documentos por unanimidade, devendo-se desencadear os
demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de
valores cativos.------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------Auto de Vistoria: - A Câmara aprovou, por unanimidade, o Auto de Vistoria da
empreitada de “Arruamento do Casal, incluindo Ligação à EN 328 (Calvário)”, o qual dá
conhecimento de que não existem deficiências nos trabalhos, razão pela qual os técnicos
responsáveis consideram a obra em condições de poder ser recebida definitivamente.------“Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária” – Revisão de Preços: - Foi
apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe no montante de 602,87€
(seiscentos e dois euros, oitenta e sete cêntimos), acrescido do IVA. Tendo sido o valor
confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o documento
para pagamento, logo que as disponibilidades financeiras do Município o permitam.--------

5/7

Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------“Pavilhão Polidesportivo - Beneficiação das Infra-estruturas e Instalações – Balneários,
Sanitários e Quadro Eléctrico” – Revisão de Preços: - Foi apresentada a revisão de preços
relativa à obra em epígrafe no montante de 457,90€ (quatrocentos e cinquenta e sete euros
e noventa cêntimos), acrescido do IVA. Tendo sido o valor confirmado pelos serviços
técnicos, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o documento para pagamento, logo que
as disponibilidades financeiras do Município o permitam.---------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------“Rede viária – Beneficiação e Pavimentação de 4 Caminhos” – Revisão de Preços: - Foi
apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe no montante de 1.195,15€ (mil,
cento e noventa e cinco euros e quinze cêntimos), acrescido do IVA. Tendo sido o valor
confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o documento
para pagamento, logo que as disponibilidades financeiras do Município o permitam.-------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------Empreitadas – Prorrogações:--------------------------------------------------------------------------Antes de ser colocada à apreciação e votação do ponto 23 da ordem do dia, os vereadores
da oposição entregaram e foi lido um documento, que vai ser arquivado junto dos
documentos desta reunião e que se considera transcrito, no qual apresentaram uma
proposta de suspensão da votação dos pontos 23 a 26 da “Ordem do Dia”. No mesmo
documento acima referido, os vereadores da oposição apresentaram um pedido de
esclarecimentos por escrito. Após discussão inconclusiva, o vice-presidente colocou à
votação a proposta de suspensão da apreciação dos pontos 23 a 26 da “Ordem do Dia”,
apresentada pelos vereadores da oposição. Depois de realizada a votação, verificou-se o
seguinte resultado:--------------------------------------------------------------------------------------Votos a favor: João Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro;------------------------------Votos Contra: António Coutinho, Raul Duarte e António Pereira.-----------------------------Posto isto, o Vice-Presidente António Coutinho usou do voto de qualidade e votou contra,
com
vista
à
apreciação
dos
pedidos
de
prorrogação
de
prazo.------------------------------------Atendendo ao resultado da votação, passou-se à apreciação dos pontos 23 a 26 da ordem
de trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem” – 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 58 dias.----------------------------------------------------------A votação foi de três votos a favor dos membros António Coutinho, Raul Duarte e António
Pereira e três votos contra dos membros João Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.
Na sequência do resultado, o vice-presidente usou o voto de qualidade, nos termos da lei,
para desempatar.----------------------------------------------------------------------------------------“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 60 dias.-----------------------------A votação foi de três votos a favor dos membros António Coutinho, Raul Duarte e António
Pereira e três votos contra dos membros João Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.
Na sequência do resultado, o vice-presidente usou o voto de qualidade, nos termos da lei,
para desempatar.----------------------------------------------------------------------------------------“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 75 dias.-----------------------------A votação foi de três votos a favor dos membros António Coutinho, Raul Duarte e António
Pereira e três votos contra dos membros João Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.
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Na sequência do resultado, o vice-presidente usou o voto de qualidade, nos termos da lei,
para desempatar.----------------------------------------------------------------------------------------“Reabilitação do Antigo Caminho de Ferro da “Linha 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 maioria, conceder prorrogação graciosa da obra em curso por um
período
de
60
dias.--------------------------------------------------------------------------------------A votação foi de três votos a favor dos membros António Coutinho, Raul Duarte e António
Pereira e três votos contra dos membros João Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.
Na sequência do resultado, o vice-presidente usou o voto de qualidade, nos termos da lei,
para desempatar.----------------------------------------------------------------------------------------Anulação de Receita: - Foi aprovada, por unanimidade, a anulação dos seguintes documentos
de receita:-----------------------------------------------------------------------------------------------------Documento n.º 294, referente a vinhetas devolvidas de Setembro de 2008 (transportes
escolares);-------------------------------------------------------------------------------------------Documentos n.os 806 e 816, referentes a despesas com o autocarro municipal;----------Documentos n.os 28, 29, 30, 31 e 32, devido a um erro na leitura de água.----------------16ª Modificação Orçamental – 11ª Alteração ao Orçamento da Despesa e Plano de
Investimento: - 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 16ª Modificação Orçamental, que contém a 12ª Alteração ao
Orçamento da Despesa no valor de 221.550,00€ (duzentos e vinte e um mil, quinhentos e
cinquenta euros) e a 12ª Alteração ao Plano de Investimentos. A Câmara Municipal
aprovou,
por
maioria,
esta
modificação
orçamental.-----------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte e António Pereira; Abstenções – João
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------Caso Social – Análise e Pedido de Aprovação de uma Proposta para Atribuição de Isenção
Total de Taxas, Elaboração de Projecto: - Presente uma informação do Serviço de Acção
Social a confirmar o estado de degradação de uma habitação pertencente a uma família
com condições socio-económicas graves, residente no lugar de Azibal, da freguesia de
Sever do Vouga. O órgão executivo deliberou, por unanimidade, prestar apoio a esta
família para recuperação da sua habitação degradada, designadamente, através da
realização de um esboço (plantas simples), execução de um muro e isenção de taxas de
licenciamento, de acordo com o previsto no Regulamento de Apoio à Recuperação de
Habitações Degradadas e à Auto-Construção/Beneficiação.-------------------------------------Geminação com um País de Língua Oficial Portuguesa: - Depois de prestados os
esclarecimentos sobre a informação entregue acerca do convite apresentado pela ANMP,
para uma possível candidatura de geminação com um dos países africanos de Língua
Oficial Portuguesa, decidiu o órgão executivo, por unanimidade, demonstrar o interesse em
organizar o processo de geminação com o Município de Porto Novo, do arquipélago de
Cabo Verde. Mais foi deliberado autorizar as despesas com a elaboração desse processo e
remeter esta proposta à Assembleia Municipal para se obter a necessária autorização
conforme refere a alínea d), do n.º 4, do art.º 53º, da Lei das Autarquias Locais. ------------Edifícios Escolares – Cedência:----------------------------------------------------------------------1) Instalações do Antigo Jardim Infantil de Rocas: - A Associação de Pais e Encarregados
de Educação das Escolas e Jardins da Freguesia de Rocas do Vouga vem renovar o pedido
de cedência das instalações do antigo Jardim Infantil de Rocas para funcionar como sede
da referida Associação que, em tempos, foi indeferido. Foi aprovado, por unanimidade,
revogar a decisão tomada anteriormente e autorizar a cedência do antigo Jardim Infantil de
Rocas para funcionar como sede da Associação de Pais e Encarregados de Educação das
Escolas e Jardins da Freguesia de Rocas do Vouga.-----------------------------------------------2) Instalações da Antiga Escola Primária do Espinheiro: - A Desafios, Desporto &
Aventura, Lda., vem manifestar a vontade de devolver as instalações da antiga Escola
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Primária do Espinheiro ao Município, uma vez que o preço dos trabalhos necessários para
adequar o espaço às suas necessidades é muito elevado para as suas disponibilidades
financeiras, tornando-se inviável o aluguer do imóvel. Foi aprovado, por unanimidade,
revogar a decisão tomada pelo órgão executivo em tempos, e aceitar a devolução do
referido imóvel, assim como consultar as associações sem sede para verificar se estão
interessados.---------------------------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Livro – “Moinhos do Distrito de Aveiro”: - Foi aprovado, por unanimidade, adquirir 25
exemplares do livro “Moinhos do Distrito de Aveiro”, pelo valor de 20,00€/livro.-----------2) Manifestação Desportiva: - O Núcleo de Sever do Vouga do Landmania Clube de
Portugal vem pedir autorização para realização de uma manifestação de carácter desportivo
a realizar-se nos próximos dias 25 e 26 de Outubro, que terá início no Pavilhão Desportivo
de Sever do Vouga e terminará na Murtosa. Foi aprovado, por unanimidade, emitir um
parecer favorável.---------------------------------------------------------------------------------------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 Prazeres Rodrigues Pereira, para instalação de um estabelecimento misto (bebidas e
restauração), no lugar de Carvalhal, freguesia de Silva Escura (Proc. n.º 108/08),
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica PA
0506/AVP/08;--------------------------------------------------------------------------------------de Alexandrino Martins Ferreira, para construção de uma garagem/arrumos e estúdio,
no lugar da Senhorinha, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 106/08), ficando esta
aprovação condicionada ao cumprimento do constante da Informação Técnica PA
0470/AVP/08.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida,
António Rodrigues e José Ribeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

