1/8

-------------------------------------------ACTA N.º 21/2007---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia doze de Novembro de 2007.------------------------------------------- No dia doze de Novembro 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.------ Foi verificada a identidade e legitimidade do vereador José Carlos Martins Ribeiro,
convocado para assumir funções neste órgão executivo, conforme o previsto no artigo 76º
da L.A.L.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: Dr. António José Martins Coutinho, VicePresidente e Raul Alberto Conceição Duarte, Vereador; Dr. João Miguel Tavares de
Almeida, José Carlos Martins Ribeiro, Eng.º António Bispo Rodrigues e António Martins
Pereira, Vereadores.---------------------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta justificada do presidente Dr. Manuel da Silva Soares, que
apresentou o documento de justificação.---------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e dezoito 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----------------------------------------- E.B. 1 de Couto de Esteves – Aquisição/Permuta de Terrenos------------------------------- Aquisições por Via do Direito Privado---------------------------------------------------------- Concurso Deserto – Reabertura – Empreitada “Instalações dos Serviços – Obras de
Adaptação do “Cine-Alba – Correcções nos termos do artigo 228º”------------------------ Abertura de Concurso por Ajuste Directo – Empreitada “Estrada do Folharido (Vale
dos Carvalhos) – Correcções nos termos do artigo 228º”------------------------------------- “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual” – Adjudicação
Definitiva-------------------------------------------------------------------------------------------- “Rede Viária – Reforço de Segurança e Alargamento da Ponte do Gretão, sobre o Rio
Mau (Braçal)” – Intenção de Adjudicação------------------------------------------------------ Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Auto de Recepção Provisória – Empreitada “Construção de Infra-estruturas para
Prevenção de Incêndios – Ponto de Água PC no Coval”-------------------------------------- Licenciamentos de Obras Particulares----------------------------------------------------------1) Pedido de Destaque----------------------------------------------------------------------------2) Projectos de Arquitectura----------------------------------------------------------------------3) Isenção de Pagamento-------------------------------------------------------------------------4) Deliberações Finais----------------------------------------------------------------------------5) Indeferimento------------------------------------------------------------------------------------ Horário de Funcionamento – Ratificação------------------------------------------------------- Associações – Apoio------------------------------------------------------------------------------- Anulação de Receita-------------------------------------------------------------------------------- Pedido de Isenção de Pagamento de Transportes Escolares para Alunos com mais de
15 anos----------------------------------------------------------------------------------------------- Proposta de Valores para Subsídios Económicos Destinados a Alunos Carenciados do
1º CEB----------------------------------------------------------------------------------------------- Festa Convívio – Natal 2007---------------------------------------------------------------------- Festa de Natal 2007--------------------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) 13ª Modificação Orçamental------------------------------------------------------------------
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2) Alargamento de Horário-----------------------------------------------------------------------3) Manifestação Desportiva da Land Rover----------------------------------------------------4) Protocolo de Cooperação-------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Seguidamente, foram dados a conhecer os seguintes assuntos:----------------------------------VougaPark - Documentos Previsionais/2008: - Para efeitos de informação, nos termos do
artigo 27º da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, foram apresentadas cópias dos
projectos de orçamento e plano de actividades da Vougapark – Parque Tecnológico do
Vouga, EM, para o ano económico de 2008, arquivadas junto dos documentos desta
reunião e que poderão ser consultadas.--------------------------------------------------------------VougaPark - Parecer do Fiscal Único: - Dando cumprimento à situação prevista, na alínea
e), do artigo 28º, da Lei nº 53-F/2006, de 29 de Dezembro, pelo Revisor Oficial de contas
da empresa municipal, foi apresentada informação sobre a situação económica e financeira
daquela empresa, cujo documento também vai ser arquivado com os documentos desta
reunião e que poderá ser consultado.-----------------------------------------------------------------Acessos ao Rio Vouga: - Por último, foi dado conhecimento da informação prestada pela
jurista que acompanha o processo sobre a Providência Cautelar interposta no Tribunal
Administrativo e Fiscal de Viseu, relacionado com os “Acessos ao Rio Vouga”.-------------Sobre este assunto, o vereador João Almeida indagou que o processo não foi conduzido da
melhor forma e verifica-se uma determinada inércia na condução deste processo. Na sua
opinião, esta entidade deveria ter tomado uma posição inicial diferente, através da remoção
dos obstáculos, invertendo a posição da pessoa a interpor o processo judicial, que passaria
para o particular.----------------------------------------------------------------------------------------O vice-presidente informou que, no momento de ter sido escolhido este procedimento
jurídico, os vereadores da oposição tiveram a oportunidade de sugerirem que fosse
adoptado outra decisão.--------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, foram registadas as seguintes intervenções:--------------------------------------Foi dada a palavra ao vereador João Almeida. Como introdução, referiu o local, situado na
terraplanagem efectuada próximo da piscina municipal, onde ruiu o muro de suporte e
sempre afirmaram existir uma linha de água que atravessava aquele terreno.-----------------Na presença do técnico Helder Pereira, recolocou a seguinte questão: “A Câmara
Municipal não é obrigada a solicitar um parecer quando se presume haver uma linha de
água?”.---------------------------------------------------------------------------------------------------O técnico – Helder Pereira – respondeu que, no primeiro processo, encontra-se indusa
decisão do processo de contra-ordenação levantado pelo Ministério do Ambiente que
informa não existir linha de água e como consequência não carece de parecer do domínio
hídrico.---------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador – João Almeida – perguntou se a referida entidade respondeu directamente à
Câmara Municipal, tendo o técnico respondido negativamente, acrescentando que fora
apensa ao processo.-------------------------------------------------------------------------------------Mais referiu o técnico – Helder Pereira – que, as linhas de água ao correrem de norte para
sul deveriam constar do Plano de Urbanização, em vigor, o que não se verifica.-------------Continuando, o vereador referiu que o Inverno ainda não tinha iniciado, mais
concretamente com períodos de chuva e, no entanto, verificou-se a queda do mencionado
muro. Por conseguinte, perguntou: “Tendo o muro ruído e se ficar provado existir uma
linha de água, o licenciamento da Câmara é ou não legal? E, se não for legal, não poderão
inferir responsabilidades à autarquia? O técnico, quanto à questão formulada, respondeu
que a Câmara Municipal como entidade licenciadora não é responsável pela queda do
muro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Por último, o vereador João Almeida referiu que não havia qualquer parecer solicitado ao
Ministério do Ambiente e o Plano de Urbanização não prevê a linha de água. Portanto,
mantinha-se a dúvida quanto ao licenciamento aprovado.----------------------------------------Mais tarde, o técnico leu a decisão do referido processo de contra-ordenação reiterando o
que anteriormente havia dito, não pesando sobre o acto do licenciamento qualquer vício.---
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Seguidamente, o mesmo vereador colocou uma pergunta sobre o projecto da “Rua das
Póvoas”, para saber se o contrato já tinha sido celebrado.----------------------------------------Finalmente, perguntou a razão da ineficiência verificada numa obra realizada por
administração directa, levada a efeito no centro da freguesia de Rocas do Vouga, para
beneficiação da estrada, onde se constatou a execução, fecho e abertura de outra vala.------Seguidamente, foi dada a palavra ao vereador António Rodrigues, que abordou os
seguintes assuntos:-------------------------------------------------------------------------------------O primeiro, destinado a transmitir o descontentamento e desmotivação demonstrada por
dirigentes da Associação Desportiva Severense, devido ao atraso verificado na conclusão
das obras de arrelvamento do Campo Municipal dos Padrões. Referiu, também, que os
referidos directores já ponderaram abandonar os cargos de directores, porque a falta de
campo para os jogos acarreta encargos acrescidos, através do recurso a campos de jogos
emprestados pela Jovouga e Juventude Académica Pessegueirense, para a realização de
treinos e jogos para o campeonato, respectivamente. ---------------------------------------------O segundo, também relacionado com o Campo Municipal dos Padrões, serviu para dizer
que foi-lhes comunicado haver uma indefinição quanto à colocação dos holofotes
necessários para a iluminação do estádio. Isto, para dizer que poderia acarretar prejuízos
acrescidos à autarquia se esse trabalho fosse realizado mais tarde, após o arrelvamento do
campo.----------------------------------------------------------------------------------------------------O terceiro, relacionado com o fecho das valas na estrada de Sever ao Pombal, cuja
reposição foi feita de modo a formarem-se lombas sem qualquer sinalização, provocando
transtornos e podendo causar prejuízos aos automobilistas que circulam naquela via.
Solicitou que fosse regularizada a situação e fosse pedida a remoção do material aplicado
em excesso.----------------------------------------------------------------------------------------------O quarto e último assunto abordado, relaciona-se com a reposição do piso nos passeios do
Pombal à vila, onde se verifica terem sido repostos entre o lugar do Pombal e a zona da
igreja matriz, faltando no passeio existente entre a igreja e o cruzamento.---------------------Seguidamente, o vice-presidente – António Coutinho – respondeu às questões e situações
abordadas pelos vereadores João Almeida e António Rodrigues.--------------------------------Sobre o “Campo Municipal”, perguntou quem eram esses dirigentes, porque ainda no dia
anterior, tinham efectuado uma reunião com os principais directores do Severense e não
apresentaram ou abordaram esse problema. Aproveitou para sublinhar que o “Campo
Municipal” não é um equipamento desportivo exclusivo do Severense, e vai ser preparado
para servir outras entidades que o requererem.-----------------------------------------------------Quanto à ameaça de abandono de funções por parte dos directores do Severense,
respondeu que “ser dirigente – é enfrentar as dificuldades e adversidades e não ameaças
que vão abandonar essas funções, por quaisquer problema que pareça maior”.---------------Continuou, referindo não compreender os vereadores da oposição, quando demonstram
estarem muito interessados que sejam concluídos rapidamente os trabalhos do
arrelvamento do Campo Municipal e votaram contra no pedido de adiantamento efectuado
pelo empreiteiro para aquisição da relva.-----------------------------------------------------------O vereador Raul Duarte informou terem sido executadas e preparadas as sapatas para
colocação dos postes destinados à iluminação do estádio, com o objectivo de não ser
realizado esse trabalho mais tarde, evitando-se assim os transtornos e gastos inerentes.-----O vereador Martins Pereira, referiu que esteve, recentemente, a falar com o Presidente e
Vice-Presidente da direcção do Severense e não disseram nada sobre os atrasos verificados
na conclusão das obras, demonstrando compreenderem a situação. No entanto, deve haver
dirigentes que não entendem essa situação.---------------------------------------------------------O vereador João Almeida, respondeu dizendo que esta entidade quando avança com um
projecto cria expectativas e teriam de criticar o actual executivo quando os prazos de
execução das obras não são cumpridos. Em relação ao Campo Municipal referiu
desejarem que fosse concluído rapidamente, designadamente, em função do programa de
trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------O vereador António Rodrigues acrescentou estar em causa o compromisso assumido de ser
concluído o campo desde a época passada.----------------------------------------------------------
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O vice-presidente respondeu que nada do que foi dito é inédito e a vontade do executivo é
que a empreitada acabe o mais rapidamente possível.---------------------------------------------O vereador Raul Duarte respondeu às demais questões apresentadas, nestes termos:--------- Quanto à “Estrada de Sever ao Pombal”, informou que no momento da tapagem das valas
abertas na via, foi pedido ao empreiteiro que as deixasse com uma elevação à experiência e
aquelas lombas estão sinalizadas.--------------------------------------------------------------------- Quanto à reposição das tijoleiras nos passeios, da obra acima referida, informou que o
empreiteiro tomou a iniciativa de colocar tijoleiras novas, quando estava prevista apenas a
reposição das existentes que foram removidas. Portanto, foi solicitada a suspensão da
reposição das tijoleiras removidas, para se saber se o dono da obra aprovava a alteração
desses trabalhos. Concluiu, dizendo que na próxima reunião seria apresentada uma
proposta para apreciação.------------------------------------------------------------------------------- Quanto ao trabalho realizado em Rocas do Vouga, informou que foi aberta uma nova vala
a pedido da Junta de Freguesia para ser colocado tubo de água e, essa decisão foi tomada,
antes de ser colocado o piso.--------------------------------------------------------------------------- Quanto ao procedimento de adjudicação da empreitada “Rua das Povoas”, informou que
o contrato ainda não foi celebrado.-------------------------------------------------------------------Na sequência desta última resposta, o vereador João Almeida perguntou se a revisão de
preços contava a partir de que momento – antes ou depois do contrato. A resposta ficou
para ser dada na próxima reunião.--------------------------------------------------------------------Seguidamente, o vereador Raul Duarte solicitou a palavra, para prestar uma informação
sobre a intenção de beneficiação da estrada do Borralhal. Sobre esse assunto, informou o
vereador que havia um projecto elaborado, com data de Outubro de 2003, e está a ser
revisto para serem melhorados alguns aspectos, designadamente, pela necessidade de
serem corrigidas algumas situações. Por último, referiu que, apesar da vontade
demonstrada pela oposição, quanto à intervenção a realizar naquela estrada, votaram contra
o documento (PPI) onde se encontra prevista a realização desse projecto. O vereador João
Almeida, respondeu que o documento foi analisado e votado na sua globalidade e não na
sua especialidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------E.B. 1 de Couto de Esteves – Aquisição/Permuta de Terrenos: - No uso da competência
conferida ao órgão executivo, através da alínea f), do n.º 1, do artigo 64º, da Lei das
Autarquias Locais, aprovada através da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção
dada através da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou a Câmara Municipal, por
unanimidade, o seguinte:------------------------------------------------------------------------------a) Adquirir a totalidade do prédio rústico inscrito sob o artigo matricial n.º 9014, da
freguesia de Couto de Esteves, com a área de 420m2, pelo valor de 5.250,00€ (cinco mil,
duzentos e cinquenta euros), pertencente em regime de compropriedade aos senhores
Armando Soares Henriques, solteiro, maior, e, Ilda Soares, viúva, ambos residentes no
lugar de Couto de Cima;-------------------------------------------------------------------------------b) Efectuar a permuta do terreno acima indicado, pelo prédio inscrito sob o artigo matricial
rústico n.º 9020, da mesma freguesia de Couto de Esteves, com a área de 400m2, ao qual se
atribui, para efeitos de permuta com o prédio acima identificado, o mesmo valor,
pertencente ao senhor Adelino Martins Marta e mulher, residente no lugar de Couto de
Cima, freguesia de Couto de Esteves.---------------------------------------------------------------Este negócio foi realizado com o objectivo de ser reunido o terreno necessário para a
implantação do Centro Escolar de Couto de Esteves.---------------------------------------------Aquisições por Via do Direito Privado: - 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:----------------------“Alargamento do Caminho no Chão Redondo”:---------------------------------------------------- de António da Silva Gigi, residente na freguesia de Talhadas, cedência gratuita de uma
parcela de terreno com 50m2.--------------------------------------------------------------------Concurso Deserto – Reabertura – Empreitada “Instalações dos Serviços – Obras de
Adaptação do “Cine-Alba – Correcções nos termos do artigo 228º”: - Foi aprovada, por
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maioria, a reabertura de um concurso limitado sem publicação de anúncio para a
empreitada “Instalações dos Serviços – Obras de Adaptação do “Cine-Alba – Correcções
nos termos do artigo 228º”.----------------------------------------------------------------------------Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte, José Ribeiro e António Pereira;
Abstenções: de João Almeida, com os mesmos fundamentos da deliberação anterior; e de
António Rodrigues.-------------------------------------------------------------------------------------Abertura de Concurso por Ajuste Directo – Empreitada “Estrada do Folharido (Vale dos
Carvalhos) – Correcções nos termos do artigo 228º”: - Foi aprovada, por unanimidade, a
abertura de um concurso por ajuste directo para a empreitada “Estrada do Folharido (Vale
dos Carvalhos) – Correcções nos termos do artigo 228º”.----------------------------------------Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida,
José Ribeiro, António Rodrigues e António Pereira.----------------------------------------------“Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual” – Adjudicação
Definitiva: - Na presença do “Relatório de Análise das Propostas” feito pela respectiva
comissão, na sequência da reunião realizada no passado dia cinco de Novembro de 2007,
para apreciação do concorrente que ficou classificado em primeiro lugar:---------------------- Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda........................................1.344.899,98€
Foi aprovado, por maioria, adjudicar esta empreitada à firma Paviazeméis – Pavimentações
de Azeméis, Lda. pelo valor da sua proposta no montante de 1.344.899,98€ (um milhão,
trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove euros e noventa e oito
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte e António Pereira; Abstenções: João
Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues.-------------------------------------------------------“Rede Viária – Reforço de Segurança e Alargamento da Ponte do Gretão, sobre o Rio Mau
(Braçal)” – Intenção de Adjudicação: - Na presença do “Relatório de Análise das
Propostas” feito pela respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no passado
dia vinte e cinco de Outubro de 2007, para apreciação dos três concorrentes cujas
propostas apresentavam os seguintes valores:------------------------------------------------------- Construções Modesto & Matos, Lda...............................................................51.882,50€
- ASO – Construções, Lda.................................................................................52.390,50€
- Construtora Paulista, Lda.................................................................................62.663,04€
Foi aprovada, por unanimidade, a intenção de adjudicação desta empreitada à firma
Construções Modesto & Matos, Lda., procedendo-se, agora, à realização da audiência
prévia por escrito e elaboração do relatório final.--------------------------------------------------Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida,
José Ribeiro, António Rodrigues e António Pereira.----------------------------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------“Rede viária – Beneficiação e Pavimentação de 4 Caminhos”:----------------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos, no valor de 14.698,96€ (catorze mil,
seiscentos e noventa e oito euros e noventa e seis cêntimos), acrescido do IVA.--------Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida,
José Ribeiro, António Rodrigues e António Pereira.-----------------------------------------“Beneficiação e Conservação da Rede Viária”:----------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos, no valor de 32.756,00€ (trinta e dois mil,
setecentos e cinquenta e seis euros), acrescido do IVA.-------------------------------------Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida,
José Ribeiro, António Rodrigues e António Pereira.-----------------------------------------“Rede Viária – Construção e Conservação de Pequenos Troços: Estrada do Espinheiro,
Estrada de Romezal, Caminho no Interior de Sanfins, Estrada da Silveira, Caminho da
Macida, Caminho do Seixo, Caminho do Barreiro, Caminho dos Bombeiros, Rua da Casa
da Aldeia”:------------------------------------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 9 de trabalhos previstos, no valor de 26.194,68€ (vinte e seis mil,
cento e noventa e quatro euros e sessenta e oito cêntimos), acrescido do IVA.------------
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Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte, José Ribeiro, António Rodrigues e
António Pereira; Abstenção: João Almeida, afirmando que esta empreitada já decorre
há três anos, tendo um prazo de execução manifestamente exagerado.--------------------“Rede Viária – Abertura e Fecho de Valas para Electricidade”:---------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalhos previstos, no valor de 8.064,94€ (oito mil, sessenta
e quatro euros e noventa e quatro cêntimos), acrescido do IVA.----------------------------Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida,
José Ribeiro, António Rodrigues e António Pereira.-----------------------------------------“Instalação de Serviços – Construção de Arquivo, Cantina e Outros Serviços -1ª Fase”:----- Auto de Medição n.º 13 de trabalhos previstos, no valor de 27.833,77€ (vinte e sete
mil, oitocentos e trinta e três euros e setenta e sete cêntimos), acrescido do IVA.-------Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte, José Ribeiro e António Pereira;
Abstenções: João Almeida, afirmando que, quando o prazo excede o previsto, toma
esta posição; e de António Rodrigues.---------------------------------------------------------“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…”:----------- Auto de Medição n.º 5 de trabalhos previstos, no valor de 34.320,00€ (trinta e quatro
mil, trezentos e vinte euros), acrescido do IVA.----------------------------------------------Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida,
José Ribeiro, António Rodrigues e António Pereira.-----------------------------------------“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…”: ---------- Auto de Medição n.º 6 de trabalhos previstos, no valor de 18.480,00€ (dezoito mil,
quatrocentos e oitenta euros), acrescido do IVA.---------------------------------------------Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida,
José Ribeiro, António Rodrigues e António Pereira.-----------------------------------------“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem”:----------------------------------- Auto de Medição n.º 10 de trabalhos executados, no valor de 33.421,82€ (trinta e três
mil, quatrocentos e vinte e um euros e oitenta e dois cêntimos), acrescido do IVA.-----Votação: A favor: António Coutinho, Raul Duarte, José Ribeiro, António Rodrigues e
António Pereira; Abstenção: João Almeida, atendendo ao prazo de execução da obra.“Campo Municipal dos Padrões – 3ª Fase (Arrelvamento)”:-------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados, no valor de 55.268,38€ (cinquenta e
cinco mil, duzentos e sessenta e oito euros e trinta e oito cêntimos), acrescido do IVA;- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos executados, no valor de 80.626,00€ (oitenta mil,
seiscentos e vinte e seis euros), acrescido do IVA.-------------------------------------------Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida,
José Ribeiro, António Rodrigues e António Pereira.-----------------------------------------“Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios em Couto de Esteves –
Caminhos Florestais 2007”:---------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos executados, no valor de 7.585,23€ (sete mil,
quinhentos e oitenta e cinco euros e vinte e três cêntimos), acrescido do IVA.-----------Votação: Votaram a favor os membros António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida,
José Ribeiro, António Rodrigues e António Pereira.-----------------------------------------Auto de Recepção Provisória – Empreitada “Construção de Infra-estruturas para Prevenção
de Incêndios – Ponto de Água PC no Coval”: - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi
presente e aprovado, por unanimidade, o auto de recepção provisória da empreitada
“Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios – Ponto de Água PC no
Coval”, adjudicada à firma ASO – Construções, Lda., uma vez que os trabalhos que
constituíram a empreitada se encontram concluídos.---------------------------------------------------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) Pedido de Destaque: - Foi aprovado, por unanimidade, o seguinte pedido de destaque:- de Manuel Jaime Rodrigues Coutinho, do Chão de Cima, freguesia de Dornelas, nos
termos do disposto nos n.os 4, 6 e 7, do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
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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 e) 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, actualmente freguesia de Dornelas, com uma área de 5100 metros
quadrados, artigo matricial urbano n.º 2219, registo predial n.º 04688/20030522, a
confrontar do Norte com Glória Gomes e Outros, do Sul com Joaquim Martins Ramos, do
Nascente com caminho e do Poente com Isaura Martins de Pinho e Outros, apresentando o
número de processo 158/03; b) a parcela a destacar tem uma área coberta de 300 metros
quadrados e uma área descoberta de 3700 metros quadrados, cujo artigo matricial e registo
predial ficam para atribuir pelos serviços competentes, passando a ter as seguintes
confrontações: do Norte com Glória Gomes e Outros, do Sul com parcela restante, do
Nascente com caminho e do Poente com Isaura Martins de Pinho e Outros; c) a parcela
restante passa a ter a área descoberta de 1100 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 Joaquim Martins Ramos, do
Nascente com caminho e do Poente com Isaura Martins de Pinho e Outros.------------------2) Projectos de Arquitectura: - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes projectos
de arquitectura:------------------------------------------------------------------------------------------- da firma Martins & Coutinhio, Lda., para ampliação de uma preexistência com
inclusão de demolições parciais – pavilhão industrial, no lugar de Zibreiros, freguesia
de Dornelas (Proc. n.º 091/06), devendo o requerente cumprir com o disposto na
Informação Técnica PA 0810/AVP/07;---------------------------------------------------------- de Fernanda de Almeida Tavares Cancela, para instalação de um estabelecimento de
produtos alimentares e estabelecimento comercial de produtos não alimentares, no
lugar de Abobareira, freguesia de Rocas do Vouga (Proc. n.º 034/07), tendo sido,
também, aprovada a deliberação final, devendo o requerente cumprir com o disposto
na Informação Técnica DF 0809/AVP/07.-----------------------------------------------------3) Isenção de Pagamento: - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de isenção de
pagamento da licença de obras, requerido pela Cooperativa Agrícola do Vale do Vouga,
CRL.------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Deliberações Finais: - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações
finais:------------------------------------------------------------------------------------------------------ de João Costa dos Santos, para alterações ao projecto inicial (Proc. n.º 011/07)
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF
0856/AVP/07;--------------------------------------------------------------------------------------- de Catarina Freitas de Lima, para instalação de uma prestação de serviços (salão de
cabeleireiros), na Fracção “AJ” do Edifício da Torre, freguesia de Sever do Vouga
(Proc. n.º 111/07), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação
Técnica n.º DF 0854/AVP/07;-------------------------------------------------------------------- de Domingos Fernandes do Serrado, para alterações ao primeiro licenciamento, (Proc.
n.º 128/07), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º
DF 0835/AVP/07.---------------------------------------------------------------------------------5) Indeferimento: - Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte intenção de indeferimento:- de Élio Tavares Lopes de Figueiredo, referente ao pedido de licenciamento para
construção de uma moradia unifamiliar, na Rua da Igreja, freguesia de Sever do
Vouga, nos termos da Informação Técnica I 0843/AVP/07 e ao abrigo da alínea a), 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 escrita nos termos do CPA.----------------------------------------------------------Horário de Funcionamento – Ratificação: - Foi ratificado, por unanimidade, o
prolongamento de horário requerido por Marta Margarida Martins Dias para o
estabelecimento Café Marques, em Paradela, das 09:00 às 02:00, todos os dias, sem
interrupção.----------------------------------------------------------------------------------------------Associações – Apoio: - Este assunto transita para a próxima reunião.--------------------------
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Anulação de Receita: - Foi aprovada, por unanimidade, a anulação do seguinte documento de
receita:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Documentos n.os 114 e 144, referente a vinhetas devolvidas de Outubro e Novembro 2007
(transportes escolares).---------------------------------------------------------------------------------Pedido de Isenção de Pagamento de Transportes Escolares para Alunos com mais de 15
anos: - Este assunto transita para a próxima reunião.---------------------------------------------Proposta de Valores para Subsídios Económicos Destinados a Alunos Carenciados do 1º
CEB: - Foi analisada a informação emitida pela Técnica dos Serviços Sociais e dada a
explicação sobre os subsídios económicos atribuídos a alunos carenciados do 1º ciclo. Foi
aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Conselho Social de Educação para
atribuição de 35,00€ para o subsídio único e 22,00€ por aluno para a Caixa Escolar.--------Festa Convívio – Natal 2007: - Foi aprovado, por unanimidade, fazer a consulta a
restaurantes do concelho para realização da Ceia de Natal 2007, marcada para o dia 21 de
Dezembro, destinada aos funcionários do Município, assim como as despesas inerentes.---Festa de Natal 2007: - Para preparação da Festa de Natal 2007, destinada a cerca de 900
crianças do Pré-Primário e do 1º e Ciclo do concelho, foram consultados três grupos de
animação, tendo sido aprovado contratar os serviços da ACERT pelo valor de 1.500,00€
(mil e quinhentos euros), isentos de IVA. Foram aprovados, também, os encargos com a
contratação do serviço de transporte dos alunos do 1º Ciclo, disponibilização dos
autocarros municipais, aquisição de lembranças e um lanche volante para as cerca de 900
crianças.--------------------------------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) 13ª Modificação Orçamental: - No uso da competência dada através da alínea a), do
ponto 8.3.1.3, e alínea b), do ponto 3.3, ambas do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
54-A/99, de 22 de Fevereiro, nova redacção dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de
5 de Abril, foi elaborada e apresentada a 13ª Modificação Orçamental, que contém a 11ª
Alteração do Orçamento da Despesa no valor de 285.950,00€ (duzentos e oitenta e cinco
mil, novecentos e cinquenta euros), a 11ª Alteração ao Plano de Investimentos e a 5ª
Alteração ao Plano de Actividades Municipal. A Câmara Municipal ratificou, por maioria,
com a abstenção dos membros João Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues e votos a
favor dos membros, António Coutinho, Raul Duarte e António Pereira, esta modificação
orçamental.----------------------------------------------------------------------------------------------2) Alargamento de Horário: - Foi aprovado, por unanimidade, o alargamento de horário
requerido por Joaquim Alberto Martins Ribeiro, para o estabelecimento Niagara Club,
localizado na Quinta Nova, freguesia de Cedrim, das 22:00 às 06:00 às Sextas, Sábados e
vésperas de feriados e das 13:00 às 22:00 aos Domingos e feriados.----------------------------3) Manifestação Desportiva da Land Rover: - 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 no próximo dia 8 de Dezembro, que terá início na Praia Fluvial da
Quinta do Barco e terminará em Aveiro. Foi aprovado, por unanimidade, emitir um
parecer favorável.---------------------------------------------------------------------------------------4) Protocolo de Cooperação: - Foi ratificado, por unanimidade, o protocolo de cooperação
entre a Câmara Municipal de Sever do Vouga e a Solidários – Fundação para o
Desenvolvimento Cooperativo e Comunitário, que tem como objectivo dar prosseguimento
ao projecto EFA – Educação e Formação de Adultos – “Jeito Bio Rural”.-----------------------------------------------------------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 vice-presidente deste órgão e por quem
a redigiu.-------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

