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-------------------------------------------ACTA N.º 8/2007----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e três de Abril de 2007.------------------------------------------ No dia vinte e três de Abril do ano de dois mil e sete, 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, Dr. António
José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Dr. João Miguel
Tavares de Almeida, Eng.º António Bispo Rodrigues e António Martins Pereira,
Vereadores.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador Alberto Henriques Gonçalves esteve ausente por motivos profissionais.------- 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.-------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Voto de Pesar---------------------------------------------------------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Recepção Definitiva-------------------------------------------------------------------------------- Recepções Provisórias----------------------------------------------------------------------------- “Bairro Social – Arranjo no Apartamento do Bloco 9 – 1º Esq.” – Auto de Recepção
Provisória-------------------------------------------------------------------------------------------- “Biblioteca Municipal de Sever do Vouga” – Prorrogação de Prazo------------------------ “Rede Viária – Abertura e Fecho de Valas para Electricidade” – Intenção de
Adjudicação----------------------------------------------------------------------------------------- “Rede Viária – Alargamento e Reforço da Ponte na Estrada do Folharido/Felgares” –
Intenção de Adjudicação--------------------------------------------------------------------------- “Pavilhão Polidesportivo – Beneficiação das Infra-estruturas e Instalações –
Balneários, Sanitários e Quadro Eléctrico” – Trabalhos a Menos/Trabalhos Imprevistos
- Alteração ao Projecto – Empreitada “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da
Rede Viária”----------------------------------------------------------------------------------------- Licenciamentos de Obras Particulares----------------------------------------------------------1) Licença Especial para Obras Inacabadas----------------------------------------------------2) Renovação de Licença-------------------------------------------------------------------------3) Redução de Taxas------------------------------------------------------------------------------4) Pedidos de Destaque---------------------------------------------------------------------------5) Projectos de Arquitectura----------------------------------------------------------------------6) Operação de Loteamento (Emparcelamento)-----------------------------------------------7) Deliberações Finais----------------------------------------------------------------------------8) Indeferimentos----------------------------------------------------------------------------------- Horário de Estabelecimento----------------------------------------------------------------------- Proposta de Atribuição de subsídios às Colectividades--------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------------------2) Barragem de Ribeiradio – Protocolo de Colaboração-------------------------------------3) Vouga Sport Clube – XXIII Ralicross e VII Kartcross------------------------------------4) Anulação de Documentos de Receita-----------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------João Almeida – Relativamente à última acta, em relação ao Pingo Doce, onde diz “João
Almeida perguntou se já tinha dado entrada nos serviços o projecto para construção do
edifício destinado ao “Pingo Doce””. Portanto, a Câmara informou que tinham
apresentado um pedido de desmatação.--------------------------------------------------------------
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O presidente da Câmara diz que também queria falar sobre esse assunto, dizendo que
pensava ter dado entrada o pedido, porque viu os responsáveis pela obra na Câmara e
disse-lhes na altura para irem aos Serviços Técnicos. Entretanto, o Dr. Hélder veio dizer,
na reunião do dia 10 de Abril, que o que tinha dado entrada era o projecto de arquitectura,
e acabaram por não requerer a desmatação, o que também ninguém apresenta, e que
deveriam ter apresentado era o pedido de movimentação de terras.-----------------------------João Almeida – Continuou, dizendo que, em relação a essa resposta, a pergunta que foi
feita ao Dr. Hélder, na altura, era se a movimentação de terras que está a ser efectuada era
necessário ser licenciada pela Câmara, ao que o Dr. Hélder respondeu que era
efectivamente necessário.------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara não contestou, dizendo que, quando dá entrada um projecto de
licenciamento para uma habitação ou uma fábrica, o projecto em si, contempla o
movimento de terras. Os projectos de movimento de terras apresentam-se na Câmara
quando queremos fazer uma alteração ao relevo natural e é para o terreno ficar assim.
Quando se trata de um projecto de arquitectura para licenciamento de uma construção,
considera-se enquadrado o movimento de terras. Se não tiver a licença de construção, é
necessário pedir o licenciamento para o movimento de terras.-----------------------------------João Almeida – Referiu que, relativamente a esta matéria, a acta da reunião anterior não
está clara, tendo que estar escrita a resposta que lhe foi dada, ou seja, que tinha dado
entrada o projecto de arquitectura, mas não havia licenciamento para o movimento de
terras. Pede para que a acta da reunião do dia 10 de Abril seja alterada para que esteja
mencionada a questão colocada sobre o movimento de terras, ou seja, se o mesmo podia
ser efectuado sem licenciamento e que a resposta foi de que não podia ser feito sem
licenciamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Voto de Pesar: - Com base na proposta apresentada pelo presidente da Câmara, foi
aprovado, por unanimidade, o seguinte voto de pesar, para ser exarado em acta e remessa à
família de Custódio Silva e presidente da Junta de Freguesia de Dornelas.--------------------Custódio Silva, natural de Oliveira de Azeméis, com residência na freguesia de Dornelas,
foi Presidente da Câmara Municipal entre 01/01/1980 e 31/12/1985, e Vereador no período
compreendido entre 01/01/1986 e 31/12/1989;-----------------------------------------------------Em momentos difíceis, a sua vida pautou-se por uma luta constante na defesa dos valores
da democracia e no desenvolvimento deste concelho; A sua actividade social e cívica e a
sua natural simpatia e afabilidade granjearam-lhe muitos amigos;------------------------------O seu desaparecimento constituiu uma enorme perda para o Município de Sever do Vouga
e para todos os amigos e família.---------------------------------------------------------------------Assim:----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal de Sever do Vouga, reunida em 23 de Abril de 2007, manifestou
pesar pela sua morte, deliberou prestar um público reconhecimento pelo trabalho realizado
enquanto autarca, solidarizando-se com a dor que a família está a passar pela perda deste
ente querido.---------------------------------------------------------------------------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes auto de medição de trabalhos para
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------“Rede Viária – Execução de Pequenos Muros em Lourizela”:------------------------------------ Auto de Medição n.º 1 (final) de trabalhos executados, no valor de 12.026,50€ (doze
mil, vinte e seis euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA, aprovado por maioria
com as abstenções dos membros João Almeida e António Rodrigues.---------------------“E.M. 570 – Estrada de Sever à Botica – Rede de Esgotos, Rectificação e Pavimentação”:-- Auto de Medição n.º 19 de trabalhos previstos, no valor de 17.502,15€ (dezassete mil,
quinhentos e dois euros e quinze cêntimos), acrescido do IVA, aprovado por maioria
com as abstenções dos membros João Almeida e António Rodrigues.----------------------
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“Pavilhão Polidesportivo – Beneficiação das Infra-estruturas e Instalações - Balneários,
Sanitários e Quadro Eléctrico”:------------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos, no valor de 13.139,35€ (treze mil, cento
e trinta e nove euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido do IVA.-------------------------“Parque da Capela Velha em Dornelas”:------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 4 de trabalhos previstos, no valor de 7.297,50€ (sete mil,
duzentos e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.---------------Recepção Definitiva: - Foi recebida definitivamente a empreitada “E.M. 570 – Lanço de
Sóligo ao Poço de Santiago – 5ª Fase”, devendo-se desencadear os demais procedimentos,
designadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.-------------Recepções Provisórias: - Foram recebidas provisoriamente, as obras indicadas em baixo,
conforme autos elaborados e assinados pelos respectivos responsáveis, nos termos do
artigo 219º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:--------------------------------------------- “Parque da Capela Velha, em Dornelas”;------------------------------------------------------- “Construção do Jardim Infantil de Rocas”.----------------------------------------------------“Bairro Social – Arranjo no Apartamento do Bloco 9 – 1º Esq.” – Auto de Recepção
Provisória: - Este assunto foi retirado porque já tinha sido objecto de deliberação na última
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------“Biblioteca Municipal de Sever do Vouga” – Prorrogação de Prazo: - Em presença do
pedido apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade com a informação técnica,
deliberou a Câmara, por maioria, com as abstenções dos membros João Almeida e António
Rodrigues, devido ao facto de já ter havido uma suspensão, conceder prorrogação graciosa
da obra em curso por um período de 208 dias.-----------------------------------------------------“Rede Viária – Abertura e Fecho de Valas para Electricidade” – Intenção de Adjudicação:
- Na presença do “Relatório de Análise das Propostas” feito pela respectiva comissão, na
sequência da reunião realizada no passado dia dezasseis de Abril de 2007, para apreciação
dos dois concorrentes cujas propostas apresentavam os seguintes valores:--------------------- ASO - Construções, Lda..................................................................................31.789,36€
- Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda.............................................43.062,56€
Foi aprovada, por unanimidade, a intenção de adjudicação desta empreitada à firma ASO Construções, Lda., procedendo-se, agora, à realização da audiência prévia por escrito e
elaboração do relatório final.--------------------------------------------------------------------------“Rede Viária – Alargamento e Reforço da Ponte na Estrada do Folharido/Felgares” –
Intenção de Adjudicação: - Na presença do “Relatório de Análise das Propostas” feito pela
respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no passado dia dezasseis de Abril
de 2007, para apreciação dos quatro concorrentes cujas propostas apresentavam os
seguintes valores:---------------------------------------------------------------------------------------- Construtora da Corga, S.A...............................................................................33.847,00€
- ASO - Construções, Lda..................................................................................37.697,55€
- Construtora Paulista, Lda.................................................................................49.619,00€
- Construções Modesto & Matos, Lda...............................................................52.670,00€
Foi aprovada, por unanimidade, a intenção de adjudicação desta empreitada à firma
Construtora da Corga, S.A., procedendo-se, agora, à realização da audiência prévia por
escrito e elaboração do relatório final.---------------------------------------------------------------“Pavilhão Polidesportivo – Beneficiação das Infra-estruturas e Instalações – Balneários,
Sanitários e Quadro Eléctrico” – Trabalhos a Menos/Trabalhos Imprevistos: - Presente
uma informação dos Serviços Técnicos de Obras Públicas, informando da necessidade de
executar uns trabalhos imprevistos, que totalizam no valor de 13.580,00€, assim como a
anulação de alguns trabalhos inicialmente previstos na empreitada, no valor de 13.580,00€.
O órgão executivo aprovou, por maioria, com as abstenções dos membros João Almeida e
António Rodrigues, os trabalhos a menos e os trabalhos imprevistos acima descritos.--------
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Alteração ao Projecto – Empreitada “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede
Viária”: - Seguidamente, na apreciação da informação n.º OP/41/FM, de 17 de Abril
último, elaborada pelos Serviços Técnicos, foram acrescentados os seguintes
esclarecimentos por parte do presidente da Câmara:----------------------------------------------1 – Nas obras de ampliação das instalações da Martinox, as máquinas danificaram o piso
da estrada de tal modo que não é possível proceder à beneficiação como constava no
projecto;--------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Os responsáveis daquela empresa solicitaram a colocação de tapete, de modo a ser
possível a pintura horizontal, para efeitos de sinalização, devido ao facto de se tratar de
uma zona onde há nevoeiro com frequência.-------------------------------------------------------O presidente da Câmara informou que não concordava com a alteração proposta na
informação porque se tratava de uma modificação substancial ao projectado, considerando
que deveria ser objecto de um procedimento diferente. O vereador Raul Duarte informou
que na altura em que foi realizado o projecto e o concurso não foi possível prever os danos
provocados na estrada, ao ponto de não ser possível realizar-se a reparação prevista.
Assim, o presidente da Câmara formulou a seguinte proposta: se a sociedade Paviazeméis
– Pavimentações de Azeméis, Lda. não exigir qualquer indemnização, deve este órgão
decidir pela não realização dos trabalhos previstos na empreitada actual e abrir-se novo
concurso para a colocação de tapete entre a E.N. 328 e o lugar do Rio Bom, em Dornelas,
mais dois ou três ramais nesse troço. Esta proposta foi aprovada por unanimidade.---------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) Licença Especial para Obras Inacabadas: - Foi aprovada, por unanimidade, a emissão
de uma licença especial para obras inacabadas referente aos acabamentos exteriores de
construção de uma moradia unifamiliar, requerido por Isabel Maria Fernandes Tavares, no
lugar de Cristelo, freguesia de Pessegueiro do Vouga (Proc. n.º 004/96).----------------------2) Renovação de Licença: - Foi aprovada, por unanimidade, a renovação de licença
requerido por Fernando Valdemar Coutinho Martins, pelo período de vinte e quatro meses
(Proc. n.º 089/02).--------------------------------------------------------------------------------------3) Redução de Taxas: - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de redução em 50% das
taxas a pagar pela emissão da licença de obras para a construção de um aviário, requerido
por António Rodrigues Ferreira, no lugar de Mata – Silveira, freguesia de Talhadas (Proc.
n.º 006/06).----------------------------------------------------------------------------------------------4) Pedidos de Destaque: - Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os seguintes pedidos
de destaque:---------------------------------------------------------------------------------------------- de Américo de Freitas Martins, de Paço - Senhorinha, 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, com nova redacção do Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 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 11277 metros quadrados, artigo matricial n.º R3387,
registo predial n.º 00280/310887, a confrontar do Norte com herdeiros de Ângelo de
Figueiredo Lobo e Silva, do Sul com caminho e Armindo Rodrigues de Pinho, do Nascente
com João Martins Rodrigues e E.M. 554 e do Poente com caminho, apresentando o
número de processo 060/06; b) a parcela a destacar tem uma área de 7440 metros
quadrados, cujo artigo matricial e registo predial ficam para atribuir pelos serviços
competentes, passando a ter as seguintes confrontações: do Norte com herdeiros de
Ângelo de Figueiredo Lobo e Silva, do Sul com caminho e Armindo Rodrigues de Pinho,
do Nascente com parcela restante e do Poente com caminho; c) a parcela restante passa a
ter a área de 3837 metros quadrados, cujo artigo matricial e registo predial ficam para
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atribuir pelos serviços competentes, passando a ter as seguintes confrontações: do Norte
com herdeiros de Ângelo de Figueiredo Lobo e Silva, do Sul com caminho, do Nascente
com João Martins Rodrigues e E.M. 554 e do Poente com parcela a destacar.----------------- de António Martins Pais, de Paço, freguesia de Silva Escura, 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, com nova
redacção do Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 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 Silva
Escura, com uma área de 2850 metros quadrados, artigo matricial n.º R6726, registo
predial n.º 05204/20070328, a confrontar do Norte com Avelino Anselmo, do Sul com
caminho, do Nascente com caminho e do Poente com Maria da Glória Pedro, apresentando
o número de processo 0100/87; b) a parcela a destacar tem uma área coberta de 215,50
metros quadrados e uma área descoberta de 639,50 metros quadrados, cujo artigo matricial
e registo predial ficam para atribuir pelos serviços competentes, passando a ter as seguintes
confrontações: do Norte com Avelino Anselmo, do Sul com parcela restante, do Nascente
com caminho e do Poente com Maria da Glória Pedro; c) a parcela restante passa a ter a
área descoberta de 1995 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 caminho, do Nascente caminho e do Poente com
Maria da Glória Pedro.---------------------------------------------------------------------------------5) Projectos de Arquitectura – Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes projectos
de arquitectura:------------------------------------------------------------------------------------------- de A. J. Freitas & Oliveira, Lda., para construção de um pavilhão com inclusão de
escritórios e casas de banho, e de muros de suporte e vedação, no lugar de Decide,
freguesia de Dornelas (Proc. n.º 030/07), ficando esta aprovação condicionada,
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º PA
0345/AVP/07;--------------------------------------------------------------------------------------- da Construtora Paulista, Lda., para alteração e ampliação de um pavilhão (oficina de
reparação de automóveis e serralharia de apoio à actividade da empresa), na Zona
Industrial dos Padrões, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 028/07), ficando esta
aprovação condicionada, devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação
Técnica n.º PA 0331/AVP/07;-------------------------------------------------------------------- de José Alberto Matias Correia, para construção de um pavilhão com inclusão de
escritórios e casas de banho, na Zona Industrial dos Padrões, freguesia de Sever do
Vouga (Proc. n.º 035/07), ficando esta aprovação condicionada, devendo o requerente
cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º PA 0342/AVP/07;--------------------- de Luís Miguel Rodrigues do Serrado, para construção de um muro de suporte e
vedação, no lugar da Volta da Carvalha, freguesia de Pessegueiro do Vouga (Proc. n.º
055/07);---------------------------------------------------------------------------------------------- da Construtora Paulista, Lda., para alteração e ampliação de um pavilhão (escritórios,
oficina de reparação de automóveis, apoio à construção civil, armazém), na Zona
Industrial dos Padrões, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 029/07), ficando esta
aprovação condicionada, devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação
Técnica n.º PA 0330/AVP/07.-------------------------------------------------------------------6) Operação de Loteamento (Emparcelamento) – De seguida, foi deliberado, por
unanimidade, aprovar o pedido apresentado por Luís Miguel Tavares Rodrigues para
anexação de dois prédios que possui no lugar de Senhorinha, freguesia de Sever do Vouga,
definida pela alínea i) do artigo 2º 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, que a seguir se identificam:--------------Prédios originários: a) prédio urbano, com a área coberta de 52m2 e área descoberta de
20m2 inscrito na matriz sob o n.º 95 e registado na Conservatória do Registo Predial sob o
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n.º 02293/990714 confrontando do Norte com José Bernardo, do Sul com estrada, do
Nascente com Joaquim Loureiro do Poente com Custódio Bastos; b) prédio urbano, com a
área coberta de 52m2 e área descoberta de 20m2 inscrito na matriz sob o n.º 96 e registado
na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1501/19950222 confrontando do Norte com
José Maria Bernardo, do Sul com estrada, do Poente com José da Seca, e do Nascente com
Ermelinda do Filipe.------------------------------------------------------------------------------------Prédio emparcelado: Prédio urbano (denominado de lote n.º 1) com a área total de 112m2,
área de implantação máxima de 92m2, área bruta de construção de 204m2, com dois pisos
acima da cota de soleira, com a cércea máxima de 7,50m, volumetria de 792m3, área
máxima dos anexos de 20m2 e com as seguintes confrontações: do Norte com José
Bernardo, do Sul com estrada, do Nascente com Joaquim Loureiro e do Poente com
Custódio Bastos.----------------------------------------------------------------------------------------7) Deliberações Finais: - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações
finais:------------------------------------------------------------------------------------------------------ de Arménio Rodrigues dos Santos, para demolição total de uma preexistência seguida
da construção de uma garagem e arrumos, no lugar de Vila Seca, freguesia de Rocas
do Vouga (Proc. n.º 111/06), ficando, também, aprovado o respectivo projecto de
arquitectura;----------------------------------------------------------------------------------------- de Sónia Alexandra Martins Ribeiro, para instalação de um gabinete de fisioterapia, no
Arruamento Novo, Lote 18, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 130/06).------------8) Indeferimentos: - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes intenções de
indeferimento:-------------------------------------------------------------------------------------------- de Manuel da Costa, referente ao pedido de emissão de autorização de utilização (Proc.
n.º 004/07), nos termos do n.º 6, do artigo 11º 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 escrita nos termos do CPA;----------------------- da Rogonfer – Serviços Metalomecânicos, Lda., referente à construção de um
armazém (Proc. n.º 146/06), nos termos do n.º 6, do artigo 11º 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 escrita nos termos do CPA;- de Adérito Martins Coutinho, referente à queixa de obras realizadas há
aproximadamente oito anos sem licença de obras, pelas razões evocadas na Informação
Técnica n.º I 0344/AVP/07, devendo o requerente ser notificado para audiência escrita
nos termos do CPA.-------------------------------------------------------------------------------O vereador João Almeida ausentou-se do salão Nobre durante a análise dos processos de
licenciamento de obras particulares, tendo estado presente apenas nos processos de Manuel
da Costa, Isabel Maria Fernandes Tavares, Adérito Martins Coutinho e António Rodrigues
Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------Horário de Estabelecimento:
- Foi aprovado, por unanimidade, o horário de
funcionamento do estabelecimento New Stereo das 20:00 às 06:00 às Sextas, Sábados e
vésperas de feriado, das 20:00 às 04:00 de Terça a Quinta-feira e das 14:00 às 24:00 aos
Domingos, com a condição de que não haja qualquer reclamação por parte dos moradores.Proposta de Atribuição de subsídios às Colectividades: - Foi apresentada a proposta de
atribuição de subsídios às Colectividades, a exemplo de anos anteriores, tendo a mesma
sido aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------- Associação de Folclore, Danças e Cantares de Silva Escura.................................4.000,00€
- Grupo Típico de Talhadas......................................................................................2.000,00€
- Rancho Folclórico de Sever do Vouga..................................................................2.000,00€
- Rancho Folclórico de Rocas..................................................................................2.000,00€
- Associação Desportiva Águias de Carrazedo........................................................1.500,00€
- Associação Cultural e Desportiva de Dornelas......................................................1.500,00€
- Associação Desportiva e Cultural de Lourizela.....................................................3.000,00€
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- Associação Cultural e Social de Couto de Esteves................................................2.500,00€
- Clube Desportivo e Recreativo da Silveira............................................................1.500,00€
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas...................................................................7.500,00€
- JOVOUGA.............................................................................................................1.500,00€
- Vouga Sport Clube.................................................................................................1.500,00€
- Associação de Jovens de Talhadas........................................................................1.500,00€
- Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense..............................2.500,00€
- Associação Portuguesa de Kemboxing.....................................................................500,00€
- JAP – Juventude Académica Pessegueirense......................................................20.000,00€
- Grupo Desportivo, Cultural e Social Silvaescurense.............................................3.000,00€
- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga.................................7.500,00€
- Clube Desportivo e Cultural de Paradela...............................................................1.500,00€
- Banda União Musical Pessegueirense...................................................................8.750,00€
- Filarmónica Severense...........................................................................................8.750,00€
- APCDI..................................................................................................................10.000,00€
- Associação de Artesãos de Sever do Vouga..........................................................1.500,00€
- Associação de Artesãos de Rocas.............................................................................750,00€
- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga...............................20.000,00€
- Associação de Cantares do Vouga............................................................................750,00€
- Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga.......................1.500,00€
- Clube Recreativo e Cultural de Talhadas...............................................................2.500,00€
- LANCE – Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de Esteves.........................1.500,00€
- Liga dos Amigos de Romezal................................................................................1.500,00€
- Assoc. de Pais e/ou Encarr. de Educação dos Alunos da Escola E.B. 2.3................750,00€
- Assoc. de Pais e/ou Encarr. de Educ. dos Alunos da Escola Secundária.................750,00€
- Assoc. de Pais e/ou Encarr. de Educ. dos Alunos das Escolas de Talhadas.............500,00€
- Associação de Pais da Freguesia de Cedrim.............................................................500,00€
- Assoc. de Pais e/ou Encarr. de Educ. do Núcleo Escolar de Freg. Pessegueiro.......600,00€
- Assoc. de Pais e/ou Encarr. de Educ. do Núcleo Escolar de Sever do Vouga..........600,00€
- Assoc. de Pais e Enc. de Educação do Núc. Escolar de Dornelas...........................500,00€
- Associação de Pais de Rocas....................................................................................600,00€
- CARDA..................................................................................................................1.000,00€
- Liga dos Amigos do Centro de Saúde....................................................................1.500,00€
- Solidários...............................................................................................................1.500,00€
- Viking Kaiak Clube...............................................................................................1.000,00€
- Associação Águias da Mouta....................................................................................500,00€
- Associação Desportiva Severense..........................................................................7.500,00€
- Clube de Caça e Pesca de Couto de Esteves e Rocas...............................................750,00€
- Corpo Nacional de Escutas – Rocas.........................................................................750,00€
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Aquisição Amigável de Terreno: - Presente e analisado o seguinte auto de expropriação
amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram efectuadas pelo
respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação dos encargos que
dele constam, para realização da seguinte empreitada:--------------------------------------------a) “Alargamento do Acesso à Zona Industrial dos Padrões”:-------------------------------------- de Adelino Francisco Jesus Bastos, residente no lugar de Azibal, freguesia de Sever do
Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 8m2.------------------------------2) Barragem de Ribeiradio – Protocolo de Colaboração: - Seguidamente, o presidente da
Câmara explicou os trabalhos realizados e a proposta apresentada pelos administradores da
sociedade Eviva Energy, S.A., do grupo Martifer, de modo a ser criada uma parceria entre
aquela sociedade e os Municípios de Sever do Vouga e Oliveira de Frades, tendo em conta
os objectivos comuns que forem definidos nas áreas de actividade de cada entidade e
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aproveitamento de sinergias resultantes da sua actuação em conjunto, através de uma
parceria multidisciplinar. Este processo terá como objectivo principal o desbloqueamento
do arranque da barragem de Couto de Esteves/Ribeiradio, através do projecto e candidatura
a realizar por aquela sociedade. Foi aprovado e ratificado, por unanimidade, o protocolo
de colaboração celebrado entre a sociedade Eviva Energy, S.A. e o Município de Sever do
Vouga, nos termos do documento apresentado e arquivado.-------------------------------------3) Vouga Sport Clube – XXIII Ralicross e VII Kartcross: - Na sequência do pedido
apresentado pelo Vouga Sport Clube, para a realização do “XXIII Ralicross e VII
Kartcross – Rota da Luz – Sever do Vouga”, nos dias 19 e 20 de Maio próximos, decidiu a
Câmara, por unanimidade, apoiar a realização do evento através da colocação de uma
vedação em ráfia no recinto e limpeza com máquinas do Município.---------------------------4) Anulação de Documentos de Receita: - Foi aprovada, por unanimidade, a anulação dos
seguintes documentos de receita:--------------------------------------------------------------------------- Documento n.º 350 referente a vinhetas devolvidas de Março e Abril 2007 (transportes
especiais).---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta sessão, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

