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-------------------------------------------ACTA N.º 23/2007---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia dez de Dezembro de 2007.--------------------------------------------- No dia dez de Dezembro 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 , Presidente; Dr.
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Dr.
João Miguel Tavares de Almeida, José Carlos Martins Ribeiro e Eng.º António Bispo
Rodrigues, Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------ Foi registada a falta justificada por escrito de António Martins Pereira.----------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e dez minutos, tendo sido
dispensada a leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia,
previamente, a todos os membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no
final da mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------- Seguidamente, porque a próxima reunião coincide com a véspera do dia de Natal, em
princípio, com tolerância para os funcionários públicos e, normalmente, concedida aos
colaboradores da autarquia, decidiu o órgão executivo, por unanimidade, alterar a
realização da próxima reunião, para o dia 26 de Dezembro, à mesma hora. Os membros
tomaram conhecimento através do protocolo.------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Documentos Previsionais para 2008------------------------------------------------------------- Freguesias - Apoios:------------------------------------------------------------------------------1) Junta de Freguesia de Silva Escura – POC--------------------------------------------------2) Junta de Freguesia de Couto de Esteves – POC--------------------------------------------3) Junta de Freguesia de Silva Escura – “Trilhos da Cascata da Fílvida – Bouças”------4) Junta de Freguesia de Rocas do Vouga------------------------------------------------------- Regulamento Municipal de Parques e Zonas de Estacionamento de Duração Limitada
– Alteração------------------------------------------------------------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Aquisições por Via do Direito Privado---------------------------------------------------------- Confirmação de Cedência Amigável de Terreno----------------------------------------------- Bar Bacco – Licenciamento de Baile------------------------------------------------------------ 15ª Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------- Auxílios Económicos para os Alunos Carenciados do 1º CEB------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Abertura de Conta à Ordem no BPI/Fundo FINICIA-------------------------------------2) Associação de Artesãos de Sever do Vouga/Mercado de Produtos Regionais---------3) Filarmónica Severense – Concerto de Natal – Oferta de Lanche------------------------4) Auto de Medição-------------------------------------------------------------------------------5) Incêndio em Habitação em Talhadas--------------------------------------------------------6) Licenciamentos de Obras Particulares-------------------------------------------------------6.1) Projecto de Arquitectura----------------------------------------------------------------6.2) Deliberações Finais------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Seguidamente, foram dados a conhecer os seguintes assuntos:----------------------------------Filarmónica Severense – Concerto de Natal: - A Filarmónica Severense irá realizar
gratuitamente um concerto de Natal no Centro das Artes e do Espectáculo. A Câmara
tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------------
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Liga dos Amigos do Centro de Saúde: - A Câmara tomou conhecimento e ratificou a
assinatura de um Protocolo de Cooperação entre o Município de Sever do Vouga e a Liga
dos Amigos do Centro de Saúde de Sever do Vouga, na sequência da deliberação tomada
em reunião de 22 de Outubro de 2007.--------------------------------------------------------------Seguidamente, foram registadas as seguintes intervenções:--------------------------------------O vereador João Almeida começou por perguntar se os eucaliptos que existiam junto da
serralharia eram do Município e qual o destino que foi-lhes dado. Perguntou, também,
porque não foi dada a mesma oportunidade aos demais funcionários. O vereador António
Coutinho respondeu que os eucaliptos foram cedidos aos funcionários que se
disponibilizaram a cortá-los e removê-los daquele local, por um valor proposto. O vereador
João Almeida perguntou quem proferiu o despacho de venda dos eucaliptos aos
funcionários. A autorização de corte dos eucaliptos foi dada pelo vice-presidente. ----------Continuando, o vereador João Almeida informou que o Severense foi obrigado a solicitar o
campo de jogos de São João de Loure para realizar os encontros em casa, devido ao atraso
verificado na conclusão das obras no Campo Municipal. Apresentou esta situação devido
à tristeza e mágoa pelo que está a acontecer ao Severense, por ter de realizar jogos noutro
concelho na qualidade de equipa visitada.----------------------------------------------------------O presidente da Câmara respondeu que o Campo Municipal não é para uso exclusivo do
Severense e o mesmo já tinha acontecido no passado, com outros clubes do concelho.------Seguidamente, o vereador António Rodrigues informou que o caminho na entrada do lugar
do Cortez, da freguesia de Talhadas, apresentava-se muito danificado, já há cerca de dois
anos, perguntando para quando estava prevista a reparação desse caminho.-------------------O presidente da Câmara respondeu que esse caminho foi alargado a pedido da Junta de
Freguesia e alguns particulares, sem o compromisso de ser pavimentado, mas que terão de
esperar pelo início da empreitada dos vários caminhos. Continuando, o vereador António
Rodrigues informou ter ouvido falar no compromisso de electrificação da mini-hídrica de
Cortez.----------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara disse que talvez se estivesse a referir à iluminação do parque de
merendas e que não tinham prometido esse trabalho, somente a tarefa de intercederem
junto dos responsáveis da EDP para se saber se era possível fazer essa ligação. Sublinhou
que não era verdadeira essa afirmação porque a iluminar, primeiro seria a Cascata da
Cabreia, por ser muito visitada.-----------------------------------------------------------------------O vereador Raul Duarte acrescentou que foi solicitado um novo estudo à EDP, com
inclusão de alguns pedidos de ligação de particulares, tornando viável a ligação. Informou,
também, que a parte suportada pelo Município já tinha sido paga, estando a EDP a falhar,
porque já deveriam ter realizado aquele ramal, cujo custo também seria comparticipado
pelo Conselho Directivo dos Baldios, conforme compromisso assumido.-----------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Documentos Previsionais para 2008: - Seguidamente, o presidente da Câmara informou
que, para dar-se cumprimento ao previsto na alínea c), do n.º 2, do artigo 64º, da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro (nova redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro),
foi elaborada a proposta de orçamento e as opções do plano, destinados à sua aprovação
pela Assembleia Municipal, conforme o estabelecido na alínea b), do n.º 2, do artigo 53º da
Lei das Autarquias Locais, acima referida. O orçamento deste município para o próximo
ano económico é de 11.125.000,00€ (onze milhões, cento e vinte e cinco mil euros),
estando os recursos previstos devidamente evidenciados no orçamento de receita, para
aplicação e alcance dos referidos objectivos definidos no orçamento de despesa, que deve
ser conjugado com os restantes documentos apensos. No documento apresentado para
além das justificações apresentadas quanto à previsão da receita e despesa, são
apresentados, também em apenso, os demais documentos previsionais referidos no ponto
2.3, do POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (alterado pelo DecretoLei n.º 84-A/2002, de 4 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 315/2000, de 12 de Fevereiro; Lei
n.º 162/99, de 14 de Setembro e Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro), designadamente,
as Grandes Opções do Plano com os vários projectos e acções dotadas para 2008 em
6.350.000,00€ (seis milhões, trezentos e cinquenta mil euros).-----------------------------------

3/7

Apresentado o documento, o vereador João Almeida questionou o presidente da Câmara
sobre as principais novidades que contempla, comparativamente com os documentos dos
dois anos económicos anteriores.---------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara, sucintamente, informou o executivo dos principais
constrangimentos reflectidos no acréscimo das despesas correntes. Para completar e
responder à questão colocada pelo vereador, indicou quais os novos projectos incluídos no
Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------------------------------------------------Seguidamente, o vereador João Almeida fez uma abordagem aos valores exarados nas
Grandes Opções do Plano, nomeadamente, quanto ao investimento previsto, definido e
comprometido, tendo concluído que justificam o baixo grau da capacidade de execução,
bem como a retirada de ilações quanto à sua exequibilidade.------------------------------------O vereador João Almeida disse que pretendiam contribuir para que Sever do Vouga
pudesse sair do atraso estrutural constatado por muitas pessoas, tendo dúvidas que este
orçamento seja o ideal para as necessidades do concelho e se o actual executivo vai
conseguir executar o plano apresentado.------------------------------------------------------------Seguiu-se a defesa do presidente da Câmara, refutando a opinião do vereador João
Almeida, justificando as razões de serem incluídos alguns projectos no P.P.I. sem qualquer
dotação.--------------------------------------------------------------------------------------------------Disse que a experiência tinha-lhes dado esse conhecimento, senão não tinham lançado a
concurso metade das obras concluídas e em curso, porque não se podiam aproveitar os
financiamentos externos, por falta de rubricas orçamentais e projectos evidenciados no
Plano Plurianual de Investimentos.-------------------------------------------------------------------Posto isto, foram colocados à votação os documentos previsionais e a proposta elaborada
para serem submetidos à apreciação e aprovação por parte do órgão deliberativo.-----------Esta proposta foi aprovada, por maioria, com os votos a favor dos membros Manuel
Soares, António Coutinho e Raul Duarte; os votos contra dos vereadores João Almeida e
António Rodrigues e a abstenção do vereador José Carlos.--------------------------------------Freguesias - Apoios:-----------------------------------------------------------------------------------1) Junta de Freguesia de Silva Escura – POC: - A Junta de Freguesia de Silva Escura vem
solicitar o apoio do Município com as despesas de dois POC’s para as Escolas do 1º Ciclo
de Silva Escura para um período de seis meses (o período do acordo). A Câmara aprovou,
por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor dos encargos com subsídio de
refeição e seguro a satisfazer pela associação com as POC’s.------------------------------------2) Junta de Freguesia de Couto de Esteves – POC: - A Junta de Freguesia de Couto de
Esteves vem solicitar o apoio do Município com as despesas de um POC a desempenhar
funções nas Escolas do 1º Ciclo daquela freguesia. A Câmara aprovou, por unanimidade, a
atribuição de um subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e seguro a
satisfazer pela associação com as POC’s.-----------------------------------------------------------3) Junta de Freguesia de Silva Escura – “Trilhos da Cascata da Fílvida – Bouças”: Presente um ofício da Junta de Freguesia de Silva Escura a solicitar a atribuição de um
subsídio para o valor da diferença entre o investimento elegível e a comparticipação no
âmbito do Programa LEADER+ referente aos “Trilhos da Cascata da Fílvida – Bouças”. O
órgão executivo aprovou atribuir um subsídio no valor de 7.365,88€ (sete mil, trezentos e
sessenta e cinco euros e oitenta e oito cêntimos).--------------------------------------------------4) Junta de Freguesia de Rocas do Vouga: - A Junta de Freguesia de Rocas do Vouga vem
manifestar a sua opinião em relação à cedência das instalações do antigo Jardim de
Infância, achando que devem ser cedidas à Associação de Jovens de Rocas do Vouga. Foi
aprovado, por unanimidade, ceder as instalações à Associação de Jovens de Rocas do
Vouga, em regime de comodato gratuito.-----------------------------------------------------------Regulamento Municipal de Parques e Zonas de Estacionamento de Duração Limitada –
Alteração: - Seguidamente, foi apreciada a informação n.º 37/DAF/2007, de 23 de
Novembro último, bem como, o mapa distribuído com a indicação dos locais onde serão
criadas zonas de estacionamento de duração limitada, mediante a colocação de
parcómetros. Depois de prestados os esclarecimentos necessários sobre o referido na
mencionada informação, foi decidido o seguinte:---------------------------------------------------
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i)

Adoptar o procedimento de consulta tendo por objecto o fornecimento, instalação e
assistência, mediante pagamento a realizar em função das receitas arrecadadas nos
parcómetros;----------------------------------------------------------------------------------------ii) Alterar o artigo 7º do Regulamento aprovado em reunião do passado dia 24-09-2007,
de modo a fixar-se a tarifa horário em 0,40€, devido às justificações apresentadas;-----iii) Criar zonas de estacionamento de duração limitada para os locais indicados na planta,
que vai ser arquivada junto dos documentos desta reunião, assim discriminados:-------Zona
N.º de lugares
A – Av. Comendador Augusto Martins Pereira – frente à C.G.D.
9
B – Av. Comendador Augusto Martins Pereira – lado oposto à
21 + 6 fte ao
C.G.D.
CCAM + 1 Def.
C – Av. Comendador Augusto Martins Pereira – frente à C.M.
26 + 1 Def.
D – Av. Comendador Augusto Martins Pereira – frente ao tribunal
20 + 1 Def.
E – Av. Comendador Augusto Martins Pereira – mais próximo da
GALP
19 + 1 Def.
F – Rua da Corredoura – frente à peixaria
17
G – Av. Comendador Augusto Martins Pereira – frente ao Centro
das Artes
10
H – Rua da Igreja
8
I – Rua do Comércio
7
J – Av. Comendador Augusto Martins Pereira – frente ao Bacco
11
K – Rua da Torre
15
Com base na situação indicada em ii) aquele artigo passa a ter a seguinte redacção:---------Artigo 7º - Taxas:---------------------------------------------------------------------------------------1 – ...------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Locais referidos no artigo 3º deste regulamento:------------------------------------------------por hora – e até ao limite de 2 horas.........................................................................€0,40
15 minutos ou fracção...............................................................................................€0,10
2 - ...------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta deliberação foi tomada por maioria, com os votos a favor de Manuel Soares, António
Coutinho, Raul Duarte, António Rodrigues e José Carlos; e a abstenção do vereador João
Almeida. O vereador António Rodrigues informou ter votado favoravelmente a alteração
do regulamento sob condição de ser pintada, com faixa em amarelo, a berma entre as
passadeiras junto da Casa Monteiro e da Casa Africana, conforme tinha sido decidido
numa reunião anterior. --------------------------------------------------------------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------“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 7 de trabalhos previstos, no valor de 14.767,50€ (catorze mil,
setecentos e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.-------------Votação: Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, Raul
Duarte, João Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues.----------------------------------“Parque de Zibreiros e Piscina – Reflorestação e Embelezamento”:----------------------------- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos, no valor de 732,00€ (setecentos e trinta e
dois euros), acrescido do IVA.-------------------------------------------------------------------Votação: Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, Raul
Duarte, João Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues.----------------------------------“Readaptação do Espaço Cénico do Centro das Artes e do Espectáculo”:---------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos, no valor de 68.253,39€ (sessenta e oito
mil, duzentos e cinquenta e três euros e trinta e nove cêntimos), acrescido do IVA.-----Foi aprovada, por unanimidade, a ratificação deste auto de medição.---------------------Votação: Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, Raul
Duarte, João Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues.----------------------------------Aquisições por Via do Direito Privado: - Seguidamente, foi apreciada a proposta de
cedência de uma parcela de terreno com a área de 154m2, a desanexar do prédio rústico da
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freguesia de Pessegueiro do Vouga, inscrita na matriz predial sob o artigo 832, pertencente
à Fábrica da Igreja Paroquial de Pessegueiro do Vouga, destinada ao alargamento da
estrada e construção de passeios junto ao prédio. Como contrapartida é solicitada a
realização dos trabalhos de requalificação daquele espaço. Contudo, atendendo à urgência
manifestada pelo padre António Cabeça, designadamente, para a inauguração da igreja,
depois de ter sido restaurada, nos primeiros meses de próximo ano, decidiu o órgão
executivo:------------------------------------------------------------------------------------------------a) Propor à Fábrica da Igreja de Pessegueiro do Vouga a execução dos trabalhos de
requalificação do mencionado espaço, mediante a apresentação de estudo e orçamento,
para apreciação e decisão sobre a comparticipação desta entidade;------------------------b) Aceitar o terreno cedido para integração no domínio público.------------------------------Confirmação de Cedência Amigável de Terreno: - Em 31 de Janeiro de 2007, foi cedida
por Aline Rodrigues Costa Tavares Mota, a totalidade do prédio rústico, correspondente ao
artigo matricial n.º 2032, da freguesia de Cedrim, destinado à empreitada de “Abertura de
um Caminho no Interior de Cedrim”. Para proceder à actualização do prédio nas Finanças,
foi deliberado, por unanimidade, confirmar a cedência e integração do terreno no domínio
público municipal. Foi aprovado, também, a isenção de taxas, uma vez que a cedência foi
gratuita.--------------------------------------------------------------------------------------------------Bar Bacco – Licenciamento de Baile: - Presente um pedido de licenciamento para a
realização de um baile com música gravada a ter lugar num pavilhão situado na Zona
Industrial dos Padrões no dia 31 de Dezembro, assim como a isenção de taxas. Analisado
o pedido e de acordo com a informação exarada pelo Director de Departamento, foi
deliberado realizar uma vistoria ao local. Foi dispensada a apresentação dos bilhetes à
Câmara Municipal. O pedido de isenção de taxas foi indeferido.-------------------------------15ª Modificação Orçamental: - No uso da competência dada através da alínea a), do ponto
8.3.1.3, e alínea b), do ponto 3.3, ambas do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54A/99, de 22 de Fevereiro, nova redacção dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5
de Abril, foi elaborada e apresentada a 15ª Modificação Orçamental, que contém a 1ª
Alteração ao Orçamento da Receita no valor de 1.100,00€ (mil e cem euros), a 13ª
Alteração do Orçamento da Despesa no valor de 121.655,00€ (cento e vinte e um mil,
seiscentos e cinquenta e cinco euros) e a 12ª Alteração ao Plano de Investimentos. A
Câmara Municipal aprovou, por maioria, com a abstenção dos membros João Almeida,
José Ribeiro e António Rodrigues e votos a favor dos membros, Manuel Soares, António
Coutinho e Raul Duarte, esta modificação orçamental.-------------------------------------------Auxílios Económicos para os 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. Foram aprovados, por
unanimidade, os sub-totais do Subsídio Único e Caixa Escolar, no valor de 6.685,00€ e
11.396,00€, respectivamente.-------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Abertura de Conta à Ordem no BPI/Fundo FINICIA: - Foi aprovada, por unanimidade,
a abertura de uma conta bancária à ordem no Banco BPI, S.A., para movimentação dos
valores do fundo FINICIA. Nos termos do previsto no ponto 2.9.10.1, do POCAL,
aprovado através do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, a conta será
movimentada através de duas assinaturas, sendo obrigatório ser uma de um membro do
órgão executivo e a segunda por um funcionário da Tesouraria.--------------------------------Poderão movimentar, nos termos acima referidos, os seguintes elementos:-------------------Executivo – Presidente da Câmara, Dr. Manuel da Silva Soares; Vice-presidente, Dr.
António José Martins Coutinho; Vereador em regime de permanência, Raul Alberto da
Conceição Duarte;--------------------------------------------------------------------------------------Tesouraria – Maria Donzília de Jesus Almeida, na qualidade de Tesoureira e Carla Isabel
da Silva Coutinho, exercendo funções naquele serviço como Assistente Administrativa.---2) Associação de Artesãos de Sever do Vouga/Mercado de Produtos Regionais: Seguidamente, foi apreciada a proposta apresentada pelo presidente da Câmara, assim
exarada:---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Na reunião de 08-01-2004, pelo órgão executivo, foi aprovada a cedência em regime de
comodato gratuito do espaço necessário à implantação e funcionamento do “Mercado de
Produtos Regionais”, à Associação de Artesãos de Sever do Vouga;---------------------------Na sequência dessa decisão, foi elaborada uma candidatura pela associação e submetida à
ADRIMAG, para ser apreciada e aprovada através do Programa LEADER+;----------------Na reunião de 23-07-2007, foi comunicado ao órgão executivo que a candidatura tinha
sido aprovada, conforme comunicação enviada através do ofício n.º 461, da ADRIMAG;--O financiamento previsto é de 88.098,85€ (oitenta e oito mil, noventa e oito euros e oitenta
e cinco cêntimos), financiado em 50%;--------------------------------------------------------------A associação não possui os meios financeiros necessários para assegurar a parte não
comparticipada;-----------------------------------------------------------------------------------------Após reunião realizada no passado dia 5 de Dezembro, na ADRIMAG, tomámos
conhecimento que o projecto teria de ser iniciado antes do final do ano.-----------------------Assim foi proposta a aprovação do apoio à Associação de Artesãos de Sever do Vouga, no
montante do valor não financiado, bem como, a ratificação do pagamento realizado no dia
6 de Dezembro último, no valor de 20.000,00€ (vinte mil euros), destinado ao início dos
trabalhos de adaptação daquele espaço.-------------------------------------------------------------Durante a apreciação da proposta, foi justificando o pagamento realizado, tendo o Director
de Departamento informado que após o processamento da Ordem de Pagamento é que se
verificou que as deliberações tomadas pelo órgão executivo não continham qualquer
decisão sobre a comparticipação do Município. O Vice-Presidente – António Coutinho –
confirmou ter estranhado essa situação, quando lhe foi transmitida pelo director, porque,
normalmente, as candidaturas apresentadas ao Programa LEADER+ teriam de,
obrigatoriamente, fazer-se acompanhar da declaração que garantisse o financiamento não
comparticipado.-----------------------------------------------------------------------------------------Colocada à votação, a proposta foi aprovada, por maioria, com os votos a favor de Manuel
Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Rodrigues e José Ribeiro. O vereador
João Almeida absteve-se, devido ao facto do pagamento ter sido efectuado antes de ser
aprovado o apoio.---------------------------------------------------------------------------------------3) Filarmónica Severense – Concerto de Natal – Oferta de Lanche: - A Filarmónica
Severense irá realizar um Concerto de Natal gratuito no Centro das Artes e do Espectáculo
e vêm solicitar a oferta, por parte do Município, de um lanche para os executantes. Foi
aprovado, por unanimidade, oferecer o referido lanche aos participantes.---------------------4) Auto de Medição: - Presente e aprovado, por unanimidade, o seguinte auto de medição
de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:----------------------“Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios em Couto de Esteves –
Caminhos Florestais 2007”:------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 4 de trabalhos executados, no valor de 16.297,13€ (dezasseis mil,
duzentos e noventa e sete euros e treze cêntimos), acrescido do IVA.---------------------Votação: Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, Raul
Duarte, João Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues.----------------------------------5) Incêndio – Habitação em Talhadas: - Em relação ao acidente ocorrido em Vilarinho, na
freguesia de Talhadas, onde foi destruída uma habitação, devido ao incêndio que deflagrou
no passado dia 9 de Dezembro, informou o presidente da Câmara que os Serviços Técnicos
estavam a elaborar um projecto e estimativa orçamental para ser recuperada a habitação.
Essa informação será remetida ao presente órgão para apreciação e decisão a tomar nos
termos do regulamento em vigor.--------------------------------------------------------------------6) 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:----------------------------------6.1) Projecto de Arquitectura: - Foi aprovado, por unanimidade, o seguinte projecto de
arquitectura:---------------------------------------------------------------------------------------------- de Eugénio Fernando Bastos Martins, para construção de um edifício multifamiliar, na
Rua do Silveirinho, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 162/07), ficando a
aprovação condicionada ao cumprimento do disposto na Informação Técnica PA
0898/AVP/07;---------------------------------------------------------------------------------------
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6.2) Deliberações Finais: - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações
finais:------------------------------------------------------------------------------------------------------ de Martins & Coutinho, Lda., para construção de pavilhões para unidade, no lugar de
Zibreiros, freguesia de Dornelas (Proc. n.º 090/07) devendo o requerente cumprir com
o disposto na Informação Técnica n.º DF 0905/AVP/07;------------------------------------- de Élio Tavares Lopes de Figueiredo, para construção de uma moradia unifamiliar na
Rua da Igreja, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 120/07), devendo o requerente
cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF 0907/AVP/07;--------------------- do Cantinho da Póvoa – Pastelaria Unipessoal, Lda., para alteração ao estabelecimento
de restauração e bebidas, no estabelecimento situado na Av. Comendador Augusto
Martins Pereira, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 124/07).----------------------------------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------Foi registada a intervenção da senhora Maria da Conceição, residente nesta vila de Sever
do Vouga, representando as utilizadoras dos lavadouros públicos sitos nas imediações da
rua do Comércio. A senhora Maria da Conceição informou o executivo da falta de água
nos referidos lavadouros públicos.-------------------------------------------------------------------O vice-presidente António Coutinho respondeu que já tinha comunicado essa situação aos
funcionários para resolução desse problema. Aproveitou para informar que iriam realizar
obras de remodelação dos aludidos lavadouros públicos.--------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

