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-------------------------------------------ACTA N.º 24/2007---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de Dezembro de 2007.--------------------------------- No dia vinte e seis 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,
António Martins Pereira, Dr. João Miguel Tavares de Almeida, José Carlos Martins
Ribeiro e Eng.º António Bispo Rodrigues, Vereadores.----------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e dez minutos, tendo sido
dispensada a leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia,
previamente, a todos os membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no
final da mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Solidários – Protocolo------------------------------------------------------------------------------ Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro---- Freguesia de Rocas – Farmácia------------------------------------------------------------------- Associações – Apoios-----------------------------------------------------------------------------1) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos dos Jardins e Escolas
da Freguesia de Rocas--------------------------------------------------------------------------2) Cercitop------------------------------------------------------------------------------------------3) Grupo Português da International Friendship League – IFL-----------------------------4) Vouga Sport Clube------------------------------------------------------------------------------ Aquisição por Via do Direito Privado----------------------------------------------------------- “Reabilitação do Antigo Caminho de Ferro da “Linha Vale do Vouga” para Percurso
Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo Obras de Restauração e Conservação da
Ponte de Santiago – 1ª Fase” – Ratificação – Revisão de Preços---------------------------- “Abastecimento de Água a Souto Chão” – Revisão de Preços – Ratificação-------------- “Estrada do Couto a Lourizela” – Revisão de Preços------------------------------------------ “EM – Estrada de Sever do Vouga à Botica – Rede de Esgotos, Rectificação e
Pavimentação” – Revisão de Preços------------------------------------------------------------- “Centro Cívico da Vila (Piolhosa) – 1ª Fase” – Revisão de Preços-------------------------- “Rectificação da EM 569 – Ligação da EN 328 à Barragem de Couto de
Esteves/Ribeiradio (Projecto Intermunicipal)” – Informação-------------------------------- “Estrada do Folharido (Vale dos Carvalhos) – Correcções nos termos do art.º 228” –
Anulação de Procedimento------------------------------------------------------------------------ “Estrada do Folharido (Vale dos Carvalhos) – Correcções nos termos do artº 22º” –
Administração Directa----------------------------------------------------------------------------- Prorrogação de Prazo – Empreitada “Reabilitação do Antigo Caminho de ferro da
“Linha Vale do Vouga” para Percurso Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo
Obras de Restauração e Conservação da Ponte de Santiago – 1ª Fase”--------------------- “Rede Viária – Abertura e fecho de Valas para Electricidade” – Trabalhos Imprevistos- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- “Moradia – Carlos Alberto de Tavares Marques”---------------------------------------------- “Estrada do Couto a Lourizela – Beneficiação” – Trabalhos a Menos---------------------- Licenciamentos de Obras Particulares----------------------------------------------------------1) Deliberação Final-------------------------------------------------------------------------------- 16ª Modificação Orçamental---------------------------------------------------------------------- Documentos de Receita – Anulação------------------------------------------------------------
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Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Alargamento de Horário de Estabelecimento-----------------------------------------------2) Vouga Sport Clube – Alto do Roçário-------------------------------------------------------3) Escola Secundária------------------------------------------------------------------------------4) Caso Social – Apoio à Recuperação de Habitações Degradadas e à AutoConstrução/Beneficiação--------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, foram dados a conhecer os seguintes assuntos:----------------------------------Protocolos: - A Câmara tomou conhecimento dos protocolos de colaboração celebrados
entre a:---------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Universidade de Aveiro e a AGIM – Associação para a Gestão, Inovação e
Modernização do Centro Urbano de Sever do Vouga; e, 2 – AGIM – Associação para a
Gestão, Inovação e Modernização do Centro Urbano de Sever do Vouga e a Mirtilusa –
Sociedade de Produtores Horto-frutícolas, Lda., para a realização de acções em diferentes
níveis, conforme consta nos documentos, cujas cópias foram arquivadas com os demais
documentos desta reunião.----------------------------------------------------------------------------Actividades de Enriquecimento Curricular: - Através do ofício n.º 47664, da DREC,
datado de 2007-12-12, a Câmara tomou conhecimento da listagem nominal dos professores
das actividades de enriquecimento curricular e respectivas habilitações.-----------------------AGIM – Candidatura a POC: - O presidente da Câmara informou o órgão executivo da
decisão tomada pela AGIM sobre a apresentação de uma candidatura para admissão de
uma candidatura para admissão de estagiário, através do “Programa de Estágios
Profissionais”. Mais informou que, posteriormente, será apresentado um pedido de
comparticipação.----------------------------------------------------------------------------------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, foram registadas as seguintes intervenções:--------------------------------------António Rodrigues – Informou ter tomado conhecimento que durante a realização da
“Festa de Natal da Escola do Calvário e ATL”, não funcionou o sistema de som no
Auditório Municipal. Constatou os desabafos dos professores que lamentaram ter-se
gorado o trabalho de muitos meses, devido à falha no sistema de som, que impediu
ouvirem-se as crianças que participaram nas diferentes peças. Subscreveu a lamentação e
indignação das pessoas que integraram esse evento. ----------------------------------------------António Coutinho – Informou: que solicitaram o espaço no Centro das Artes e do
Espectáculo, sem a indicação do tipo de equipamento necessário para a realização do
evento; que se constatou a intervenção de uma pessoa externa, que utilizou indevidamente
o equipamento; que não fizeram ensaios e não prepararam convenientemente o
espectáculo. Portanto, aconteceram os factos relatados pelo vereador António Rodrigues,
mas não podem imputar as culpas aos serviços do Município, nem dizer que havia falta ou
falhas no equipamento de som. Porque, cada organização deve ponderar e solicitar,
previamente, todo o equipamento necessário para a prossecução do evento a realizar. --------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Solidários – Protocolo: - Foi ratificada a assinatura do protocolo de cooperação entre o
Município e a Solidários – Fundação para o Desenvolvimento Cooperativo e Comunitário
para prossecução do projecto EFA – Educação e Formação de Adultos (“Jeito Bio Rural”).
Plano Estratégico da Intervenção de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro: Presente um ofício do Gabinete do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e
do Desenvolvimento Regional a solicitar a designação de um representante do Município
para integrara a comissão consultiva que acompanhará a elaboração de uma proposta de
plano estratégico da intervenção de requalificação e valorização da Ria de Aveiro. Foi
designado como representante o senhor presidente da Câmara, Dr. Manuel da Silva
Soares.----------------------------------------------------------------------------------------------------Freguesia de Rocas – Farmácia: - Seguidamente, foi apreciado o pedido endereçado pela
Junta de Freguesia de Rocas do Vouga, através do ofício com data de 4 de Dezembro
último. Considerando que a freguesia de Rocas do Vouga é uma das mais populosas do
concelho, com cerca de três mil habitantes; considerando o facto de possuir lugares muito
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distantes do centro da sede de freguesia e da farmácia mais próxima, situada nesta vila de
Sever do Vouga; considerando a existência de uma extensão do Centro de Saúde,
localizada naquela freguesia, com a vontade dos utentes adquirirem rapidamente os
medicamentos prescritos nas consultas; considerando a falta de transportes colectivos,
para realizarem as deslocações à vila de Sever do Vouga para adquirirem os
medicamentos; considerando o facto da sede desta freguesia situar-se a cerca de 6 kms de
distância da farmácia mais próxima. Decidiu o órgão executivo, por unanimidade, nos
termos do n.º 1, do artigo 1º, da Portaria n.º 936-A/99, de 22 de Outubro, solicitar à
Administração Regional de Saúde de Aveiro a realização de uma proposta para ser
submetida à apreciação do INFARMED – Instituto Nacional da Farmácia e do
Medicamento, com vista a ser autorizada a instalação de uma farmácia na freguesia de
Rocas do Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------Associações – Apoios----------------------------------------------------------------------------------1) Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos dos Jardins e Escolas da
Freguesia de Rocas: - A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos dos
Jardins e Escolas da Freguesia de Rocas vem solicitar o apoio do Município com as
despesas de dois POC’s para a Escola do 1º Ciclo de Rocas e uma para o Jardim Infantil de
Rocas. 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) Cercitop: - A Cercitop, instituição de solidariedade social sem fins lucrativos, vem
solicitar um apoio financeiro por parte do Município. O órgão executivo deliberou não
atribuir qualquer subsídio, devido à falta de disponibilidades.-----------------------------------3) Grupo Português da International Friendship League – IFL: - O Grupo Português da
International Friendship League vem propor um acordo de cooperação com o Município
para desenvolvimento das suas acções. O órgão executivo deliberou não apoiar esta
iniciativa.------------------------------------------------------------------------------------------------4) Vouga Sport Clube: - A Câmara tomou conhecimento dos apoios concedidos durante o
ano de 2007 ao Vouga Sport Clube para beneficiação da pista do Alto do Roçário, no valor
de 1.635,32€ (mil, seiscentos e trinta e cinco euros e trinta e dois cêntimos). O presidente
informou que o apoio foi superior, não contendo a relação todos os encargos.----------------Aquisição por Via do Direito Privado: - Presente e analisado o seguinte auto de
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujo prédio, sito no lugar de
Irijó, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 50, da freguesia de Rocas do Vouga,
foi cedido, gratuitamente, pelos respectivos proprietários, já demolido e integrado na sua
totalidade no domínio público municipal, designadamente, no alargamento da “Estrada de
Rocas ao Couto de Esteves”. A Câmara aprovou, por unanimidade, a mencionada
aquisição, nos termos em que foi negociada.-------------------------------------------------------“Reabilitação do Antigo Caminho de Ferro da “Linha Vale do Vouga” para Percurso
Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo Obras de Restauração e Conservação da
Ponte de Santiago – 1ª Fase” – Ratificação – Revisão de Preços: - Foi apresentada a
revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no montante de 12.930,54€ (doze mil,
novecentos e trinta euros e cinquenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA. Tendo o valor
sido confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por maioria, ratificar o despacho
proferido pelo senhor Presidente da Câmara, com data de 18 de Dezembro último.----------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e
José Ribeiro; Abstenções – João Almeida e António Rodrigues.-------------------------------“Abastecimento de Água a Souto Chão” – Revisão de Preços – Ratificação: - Foi
apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no montante de 8.927,18€
(oito mil, novecentos e vinte e sete euros e dezoito cêntimos), acrescido do IVA. Tendo o
valor sido confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por maioria, ratificar o
despacho proferido pelo senhor Presidente da Câmara, com data de 18 de Dezembro
último.----------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e
José Ribeiro; Abstenções – João Almeida e António Rodrigues.-------------------------------“Estrada do Couto a Lourizela” – Revisão de Preços: - Foi apresentada a revisão de preços
relativa à obra em epígrafe, no montante de 51.468,34€ (cinquenta e um mil, quatrocentos
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e sessenta e oito euros e trinta e quatro cêntimos), acrescido do IVA. Tendo o valor sido
confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por maioria, aprová-lo para pagamento,
logo que as disponibilidades o permitam.-----------------------------------------------------------Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira, José
Ribeiro e António Rodrigues; Abstenção – João Almeida.--------------------------------------“EM – Estrada de Sever do Vouga à Botica – Rede de Esgotos, Rectificação e
Pavimentação” – Revisão de Preços: - Este assunto irá ser analisado numa próxima
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------“Centro Cívico da Vila (Piolhosa) – 1ª Fase” – Revisão de Preços: - Este assunto irá ser
analisado numa próxima reunião.--------------------------------------------------------------------“Rectificação da EM 569 – Ligação da EN 328 à Barragem de Couto de
Esteves/Ribeiradio (Projecto Intermunicipal)” – Informação: - Presente uma informação
dos Serviços Técnicos a alertar para a existência de um desnível substancial da estrada na
Ermida, foi apreciada a sugestão de ser alterada a plataforma e os acessos às casas de
habitação, com vista ao aumento do perfil no local indicado, no lugar da Ermida. Uma vez
que a empreitada não prevê tal situação, foi aprovado, por maioria, proceder-se à abertura
de um concurso por ajuste directo, fazendo-se a consulta a três empreiteiros.-----------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte e António Pereira;
Abstenções: João Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues.---------------------------------“Estrada do Folharido (Vale dos Carvalhos) – Correcções nos termos do art.º 228” –
Anulação de Procedimento: - Presente o “Relatório de Análise das Propostas” feito pela
respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no passado dia catorze de
Dezembro de 2007, para apreciação do concorrente que ficou classificado em primeiro
lugar:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Construtora Paulista, Lda...................................................................................7.125,00€
Uma vez que o preço base para a empreitada era de 2.412,50€ (dois mil, quatrocentos e
doze euros e cinquenta cêntimos), foi aprovado, por unanimidade, anular o presente
concurso.-------------------------------------------------------------------------------------------------“Estrada do Folharido (Vale dos Carvalhos) – Correcções nos termos do artº 22º” –
Administração Directa: - No seguimento da anulação do concurso por ajuste directo para a
empreitada em epígrafe, foi aprovado, por unanimidade, realizar os referidos trabalhos por
administração directa.----------------------------------------------------------------------------------Prorrogação de Prazo – Empreitada “Reabilitação do Antigo Caminho de ferro da “Linha
Vale do Vouga” para Percurso Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo Obras de
Restauração e Conservação da Ponte de Santiago – 1ª Fase”: - Em presença do pedido
apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade com a informação técnica,
deliberou a Câmara, por maioria, conceder prorrogação graciosa da obra em curso por um
período de 90 dias.--------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte e António Pereira;
Votos Contra: João Almeida e António Rodrigues; Abstenção: José Ribeiro.--------------“Rede Viária – Abertura e fecho de Valas para Electricidade” – Trabalhos Imprevistos: Colocada à apreciação a informação n.º OP/143/FM, do técnico que acompanha a
empreitada “Rede Viária – Abertura e fecho de Valas para Electricidade”, interpelou o
vereador José Carlos, dizendo não concordar com a apreciação e exposição realizada pelo
técnico, porque os trabalhos previstos compreendem a abertura de uma vala com 60cm,
fecho e reposição do pavimento com um preço unitário de 38,72€. Agora, vem exigir mais
17,00€ por m2, em 193m/lineares, com uma largura prevista de 1,2m. Acrescia, também,
que, ao prever a abertura de uma vala de 60cm, com tijoleiras de 25 x 25, à partida, sabiase que teriam de ser levantadas e repostas tijoleiras em 75cm. O vereador João Almeida
informou que o empreiteiro tinha proposto um determinado preço para a execução daquele
trabalho e deveria manter sempre essa posição, porque teria conhecimento de não haver a
tijoleira de 25 x 25 para repor o piso e, certamente, assegurou essa situação na proposta
apresentada. O presidente da Câmara indagou que o técnico não deveria ter tomado a
posição de autorizar o empreiteiro a fazer aquele trabalho, sabendo que havia uma
incorrecção no projecto e a substituição do material provocaria uma alteração no preço.
Considerando as situações expostas, bem como o facto do empreiteiro saber que não podia
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realizar o trabalho previsto no projecto, por não haver no mercado tijoleira de 25 x 25 cm,
e não ter alertado, oportunamente, o dono da obra, decidiu o órgão executivo, por
unanimidade, não aprovar os trabalhos indicados na informação, devendo o empreiteiro
cumprir com o contrato, designadamente, na reposição do piso que falta, nos termos da
proposta apresentada. Por último, o vereador António Rodrigues solicitou que fossem
rectificados os desníveis verificados no pavimento próximo da Igreja Matriz da vila.-------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------“Instalação de Serviços – Centro Social de Rocas (Unidade de Saúde)”:----------------------- Auto de Medição n.º 16 de trabalhos previstos, no valor de 14.855,41€ (catorze mil,
oitocentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e um cêntimos), acrescido do IVA.----Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
José Ribeiro e António Rodrigues; Abstenção: João Almeida, atendendo à data do
auto.--------------------------------------------------------------------------------------------------“Instalação de Serviços – Construção de Arquivo, Cantina e Outros Serviços – 1ª Fase”:--- Auto de Medição n.º 2-A de trabalhos previstos, no valor de 4.533,06€ (quatro mil,
quinhentos e trinta e três euros e seis cêntimos), acrescido do IVA.-----------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e
José Ribeiro; Abstenções: João Almeida e António Rodrigues.---------------------------“Instalação de Serviços – Construção de Arquivo, Cantina e Outros Serviços – 1ª Fase”:--- Auto de Medição n.º 2-A de trabalhos a mais, aprovados em 19 de Junho de 2006, no
valor de 4.533,06€ (quatro mil, quinhentos e trinta e três euros e seis cêntimos),
acrescido do IVA.----------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e
José Ribeiro; Abstenções: João Almeida e António Rodrigues.---------------------------- Auto de Medição n.º 14 de trabalhos previstos, no valor de 61.561,41€ (sessenta e um
mil, quinhentos e sessenta e um euros e quarenta e um cêntimos), acrescido do IVA.--Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
João Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues.--------------------------------------------- Auto de Medição n.º 15 de trabalhos previstos, no valor de 42.041,36€ (quarenta e dois
mil, quarenta e um euros e trinta e seis cêntimos), acrescido do IVA.---------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
João Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues.--------------------------------------------“Rede viária – Construção de Muros”:--------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos executados, no valor de 26.072,91€ (vinte e seis
mil, setenta e dois euros e noventa e um cêntimos), acrescido do IVA.--------------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
João Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues.--------------------------------------------“Construção de um Edifício para Biblioteca Municipal”:------------------------------------------ Auto de Medição n.º 27 de trabalhos executados, no valor de 24.263,07€ (vinte e
quatro mil, duzentos e sessenta e três euros e sete cêntimos), acrescido do IVA.--------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
João Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues.--------------------------------------------“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem”:----------------------------------- Auto de Medição n.º 11 de trabalhos executados, no valor de 75.723,87€ (setenta e
cinco mil, setecentos e vinte e três euros e oitenta e sete cêntimos), acrescido do IVA.-Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
João Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues.--------------------------------------------“Campo de Futebol dos Padrões – 3ª Fase (Arrelvamento)”:-------------------------------------- Auto de Medição n.º 3 de trabalhos previstos, no valor de 20.647,67€ (vinte mil,
seiscentos e quarenta e sete euros e sessenta e sete cêntimos), acrescido do IVA.-------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
João Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues.--------------------------------------------“Estrada de Couto a Lourizela – Beneficiação”:---------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 16 (final) de trabalhos executados, no valor de 4.815,98€ (quatro
mil, oitocentos e quinze euros e noventa e oito cêntimos), acrescido do IVA.-------------

6/7

Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e
José Ribeiro; Abstenções: João Almeida e António Rodrigues.---------------------------“Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios em Couto de Esteves –
Caminhos Florestais 2007”:---------------------------------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 5 de trabalhos executados, no valor de 27.271,60€ (vinte e sete
mil, duzentos e setenta e um euros e sessenta cêntimos), acrescido do IVA.--------------Votação: A favor: Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira,
João Almeida, José Ribeiro e António Rodrigues.--------------------------------------------“Moradia – Carlos Alberto de Tavares Marques”: - Foi aprovado, por unanimidade, o auto
de medição n.º 1, referente aos trabalhos realizados pela sociedade “Sergifer – Construção
Civil, Lda.”, na morada do senhor Carlos Alberto de Tavares Marques, para serem
submetidos ao financiamento através do Programa de Apoio Financeiro Especial para a
Realização de Obras de Conservação e de Beneficiação em Habitação (SOLARH).---------“Estrada do Couto a Lourizela – Beneficiação” – Trabalhos a Menos: - Através do
documento apresentado pela técnica que acompanhou a empreitada “Estrada do Couto a
Lourizela – Beneficiação”, a Câmara Municipal tomou conhecimento dos trabalhos a
menos, no valor de 364,00€, verificados no final da realização deste projecto.---------------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) Deliberação Final: - Foi aprovada, por unanimidade, a deliberação final da Cooperativa
Agrícola de Sanfins, Lda., para instalação de um estabelecimento comercial de produtos
não alimentares, na Fracção “A” da Rua da Igreja, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º
069/07).--------------------------------------------------------------------------------------------------16ª 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 16ª Modificação Orçamental, que contém a 14ª
Alteração do Orçamento da Despesa no valor de 412.980,00€ (quatrocentos e doze mil,
novecentos e oitenta euros) e a 14ª Alteração ao Plano de Investimentos. A Câmara
Municipal aprovou, por maioria, com as abstenções dos membros João Almeida, José
Ribeiro e António Rodrigues e votos a favor dos membros, Manuel Soares, António
Coutinho, Raul Duarte e António Pereira, esta modificação orçamental.-----------------------Documentos de Receita – Anulação: - Foi aprovada, por unanimidade, a anulação dos
seguintes documentos de receita:--------------------------------------------------------------------------- Documentos n.os 43, 46, 47 e 49, referente a correcções de facturas de água;----------------- Documento n.º 50, referente a vinhetas de transportes escolares devolvidas.----------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Alargamento de Horário de Estabelecimento: - Presente um pedido de alargamento de
horário do estabelecimento Café Cachamay para a noite de 31 de Dezembro. Foi
aprovado, por unanimidade, o alargamento excepcional de horário até às 06:00 para festejo
da Passagem de Ano.-----------------------------------------------------------------------------------2) Vouga Sport Clube – Alto do Roçário: - Presente um ofício da Vouga Sport Clube a
solicitar um apoio para as obras na pista do Alto do Roçário. O órgão executivo deliberou,
por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio nesse sentido, atendendo ao valor elevado
dos apoios realizados durante o ano de 2007, por parte do Município.-------------------------3) Escola Secundária: - O presidente da Câmara informou que, brevemente, seriam
iniciados os trabalhos de construção da rotunda junto à Escola Secundária. Na sequência
desse facto, foi solicitada a deslocação do depósito de gás da Escola Secundária.
Atendendo ao interesse público na realização daquela obra, bem como pela falta de meios
por parte daquele estabelecimento de ensino para realizar esse trabalho, decidiu o órgão
executivo, por unanimidade, prestar o apoio necessário para a remoção e deslocação do
mencionado depósito.----------------------------------------------------------------------------------4) Caso Social – Apoio à Recuperação de Habitações Degradadas e à AutoConstrução/Beneficiação: - Presente uma informação do Serviço de Acção Social a
confirmar o estado de degradação de uma habitação pertencente a uma família com
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condições socio-económicas graves, residente no lugar de Mosqueiro, da freguesia de
Pessegueiro do Vouga. O órgão executivo deliberou, por unanimidade, prestar apoio a esta
família para recuperação da sua habitação degradada, através da realização do projecto de
arquitectura, oferta de materiais de construção e isenção de taxas de licenciamento, de
acordo com o previsto no Regulamento de Apoio à Recuperação de Habitações
Degradadas e à Auto-Construção/Beneficiação.------------------------------------------------------- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

