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-------------------------------------------ACTA N.º 15/2007------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia treze de Agosto de 2007.-------------------------------------------- 

---- No dia treze de Agosto do ano de dois mil e sete, na vila de Sever do Vouga, edifício 

dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo como habitualmente, com 

a presença do funcionário Luís Figueiredo Martins, Licenciado, Director de Departamento 

Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.----------------------------------- 

---- Foram registadas as seguintes presenças:  Dr. Manuel da Silva Soares, Dr. António 

José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Dr. João Miguel 

Tavares de Almeida, Eng.º António Bispo Rodrigues e Alberto Henriques Gonçalves, 

Vereadores.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Vereador António Martins Pereira esteve ausente por motivos profissionais, tendo 

enviado a respectiva justificação escrita.------------------------------------------------------------- 

---- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas, tendo sido dispensada a leitura 

da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os 

membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.-------------- 

------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 

Autos de Medição 

Recepções Provisórias 

Auto de Recepção Definitiva – Empreitada “Alargamento e Pavimentação do Caminho da 

Arrompida à Estação, em Paradela” 

Abertura de Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio – Empreitada “Rede Viária – 

Reforço de Segurança e Alargamento da Ponte sobre o Rio Mau (Braçal) 

Informação – Localização de Lombas (redutores de velocidade) 

Licenciamentos de Obras Particulares 

1) Projectos de Arquitectura 

2) Informação Prévia 

3) Licenciamento Industrial 

4) Deliberações Finais 

Estabelecimentos – Horários de Funcionamento 

Rali de Portugal Histórico – Autorização 

Cedências para o Domínio Público 

Subsídio de Transportes Escolares 

Anulação de Documentos de Receita 

Ficavouga 2007 – Restituição 
Viagem Sénior 2007 
Actualização de Rendas Sociais 

Outros Assuntos: 

1) Prova de Karting 

2) Associação Desportiva e Cultural de Lourizela 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 

Seguidamente, foi dado a conhecer o seguinte assunto:-------------------------------------------- 

VI Encontro de Motos Antigas:  - O Clube Aveirense de Automóveis Antigos veio 

agradecer a colaboração prestada pelo Município aquando do VI Encontro de Motos 

Antigas, realizado no passado dia 15 de Julho.  A Câmara tomou conhecimento.------------- 

DREC – Cessação de Funções:  - A Direcção Regional de Educação do Centro vem 

comunicar que a Coordenação Educativa de Aveiro foi extinta, tendo sido criadas, na sua 

área de intervenção, duas equipas de apoio às escolas.  A Câmara tomou conhecimento.---- 

Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga:  - Presente um ofício do Agrupamento de 

Escolas de Sever do Vouga a remeter um agradecimento da Coordenadora do 

Departamento de Educação Especial pelo envio de material entregue pelo Município à 

Unidade de Multideficiência.  A Câmara tomou conhecimento.---------------------------------- 

Arteventos:  - A Arteventos vem agradecer a colaboração do Município aquando do 

concerto de Rui Veloso na Ficavouga 2007.  A Câmara tomou conhecimento.---------------- 

Depois, foram registadas as seguintes intervenções:------------------------------------------------ 

……………………………………………………………………………………………….. 
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O vereador João Almeida informou ter recebido um e-mail relacionado com uma iniciativa 

realizada no Pavilhão Polidesportivo, perguntando aos membros do órgão executivo se 

também o tinham recebido. ---------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da Câmara informou que também tinham recebido esse e-mail, podendo o 

vice-presidente prestar esclarecimentos sobre o assunto abordado nessa comunicação. ------ 

Acerca das afirmações exaradas nesse documento, o vereador perguntou quem era o senhor 

Fernando e se estava ou não no exercício das suas funções como colaborador da autarquia. 

O presidente respondeu que o senhor Fernando tem um horário a cumprir nesta entidade e 

fora do seu horário exerce as funções que entender.  Informou conhecer que já tinha dado 

apoio à Turnauga e à Desafios.  Continuou, informando que as situações apontadas, 

aconteceram num dia de mau tempo e algo correu mal. ------------------------------------------- 

O vice-presidente informou que ao reclamante foi cedida a utilização do pavilhão, 

conforme autorização dada pela Câmara Municipal, nos mesmos moldes da cedência dada 

à outra pessoa.  Em princípio, houve desentendimento entre as partes dentro do pavilhão e 

o facto de terem lanchado no interior do edifício, devido à chuva, foi um pretexto para a 

discórdia.  O vereador informou também que, fora da actividade corrente do pavilhão, este 

é cedido às associações, mas com a condição de ocuparem e serem responsáveis por um 

determinado espaço, sem a afectação de qualquer funcionário da autarquia.  Portanto, os 

desentendimentos devem ter surgido da má coordenação entre as partes. ---------------------- 

Por último, o presidente da Câmara explicou que as cedências do pavilhão são efectuadas 

nas mesmas condições, gratuitamente, na forma de apoio à instituição, sugerindo que fosse 

realizada uma reunião com os dois responsáveis e verificar o que correu mal, para serem 

evitadas as situações que aconteceram. -------------------------------------------------------------- 

O vice-presidente informou que iria responder ao requerente. ----------------------------------- 

O vereador João Almeida informou que desejava tomar conhecimento da resposta a ser 

realizada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o vereador João Almeida referiu que o contentor situado no parque de 

estacionamento, em frente ao edifício dos Paços do Concelho, dá um mau aspecto, 

designadamente, para as pessoas que passam na vila, neste período de férias.  Solicitou que 

fosse pedido ao empreiteiro para retirar aquele contentor.  O presidente da Câmara pediu 

ao vereador Raul Duarte que intercedesse nesse sentido, junto do empreiteiro. --------------- 

O último assunto abordado pelo vereador João Almeida, prendeu-se com o procedimento 

relacionado com o arrendamento do quiosque do arruamento novo, informando ter 

solicitado o processo para análise.  Continuou, pedindo ao senhor presidente para analisar 

esse processo, de modo a serem evitadas algumas situações irregulares que possui.  

Aproveitou para perguntar se havia algum prazo mínimo para publicação do concurso, 

tendo o presidente da Câmara respondido que não há qualquer prazo estabelecido, nem 

sequer era obrigatório fazer-se este procedimento. Mas, por razões de transparência e da sã 

concorrência decidimos publicitar, referiu o senhor presidente. --------------------------------- 

O presidente da Câmara informou ter tomado conhecimento que um dos concorrentes já 

manifestou o seu desagrado pela decisão proferida nesse processo e explicou a forma como 

foi abordado antes desse procedimento.  O vice-presidente informou que esse concorrente 

foi devidamente informado como iria decorrer esse processo e, inclusivamente, foi 

privilegiado em relação aos demais concorrentes porque foi contactado, no decurso do 

prazo, para entregar a sua proposta. ------------------------------------------------------------------ 

O vereador João Almeida indicou algumas falhas verificadas no processo, nomeadamente, 

sobre a data exarada numa certidão, onde a Junta de Freguesia de Couto de Esteves atesta 

ter afixado o edital no dia 2 de Julho, quando foi enviado no dia 3 de Julho;  A Junta de 

Silva Escura não assina a certidão, não se sabendo se efectivamente foi afixado, quando o 

edital que dizem ter afixado não foi o deste concurso, mas de outro processo;  no parecer 

final o mesmo candidato foi admitido e, também, excluído do concurso.  Por último, 

solicitou que fossem evitados os erros existentes nesse processo e colocou uma questão 

sobre o procedimento adoptado, tendo o presidente da Câmara respondido à questão, 

sublinhando que não existe uma norma a definir um tipo de procedimento para o 

arrendamento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O presidente da Câmara disse que a pessoa queixosa desejava que o quiosque lhe fosse 

adjudicado directamente, não tendo apresentado uma proposta objectiva, porque refere 

cobrir qualquer valor proposto e não se sabe, concretamente, qual é esse valor (um 

cêntimo, um euro…? – comentou o presidente). --------------------------------------------------- 

Tendo-se comentado o facto do aviso ter sido publicitado no “Diário de Aveiro”, foi 

solicitado e sugerido que nos futuros procedimentos os avisos fossem publicados no “Beira 

Vouga”, independentemente do custo da publicação. ---------------------------------------------- 

Por último, os vereadores João Almeida e António Rodrigues defenderam que os 

procedimentos devem ser devidamente organizados e evitarem-se as irregularidades 

apontadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 

Freguesia de Talhadas – Pedido de Apoio:  - Depois de apreciado o pedido apresentado 

pela Junta de Freguesia de Talhadas, foi decidido, por unanimidade, nos mesmos termos 

dos apoios atribuídos a outras Freguesias, subsidiar a aquisição de uma carrinha, até ao 

valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros), contra a entrega da respectiva factura, 

caso não tenha sido contemplada para o mesmo fim. ---------------------------------------------- 

Autos de Medição:  - Presentes e aprovados os seguintes auto de medição de trabalhos para 

pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------- 

“Construção do Jardim Infantil de Rocas”:---------------------------------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 16 de trabalhos previstos, no valor de 29.303,04€ (vinte e nove 

mil, trezentos e três euros e quatro cêntimos), acrescido do IVA, aprovado por maioria 

com a abstenção do membro João Almeida, devido à data do documento.----------------- 

“Instalação de Serviços – Construção de Arquivo, Cantina e Outros Serviços – 1ª Fase”:--- 

- Auto de Medição n.º 12 de trabalhos previstos, no valor de 7.390,86€ (sete mil, 

trezentos e noventa euros e oitenta e seis cêntimos), acrescido do IVA, aprovado por 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

“Rede Viária – Abertura e Fecho de Valas para Electricidade”:---------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos, no valor 6.096,88€ (seis mil, noventa e 

seis euros e oitenta e oito cêntimos), acrescido do IVA, aprovado por unanimidade.---- 

“Instalação de Serviços – Centro Social de Rocas (Unidade de Saúde)”:----------------------- 

- Auto de Medição n.º 13 de trabalhos previstos, no valor de 11.428,68€ (onze mil, 

quatrocentos e vinte e oito euros e sessenta e oito cêntimos), aprovado por 

unanimidade.  O vereador Alberto Gonçalves alertou para a falta de uma assinatura no 

documento.------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Rede Viária – Desobstrução de Aqueduto e Limpeza de Terras – Irijó”:---------------------- 

- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos, no valor de 14.562,00€ (catorze mil, 

quinhentos e sessenta e dois euros), aprovado por unanimidade.---------------------------- 

“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem”:----------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 8 de trabalhos previstos, no valor de 14.102,58€ (catorze mil, 

cento e dois euros e cinquenta e oito cêntimos), aprovado por unanimidade.-------------- 

“Pavilhão Polidesportivo - Beneficiação de Infra-estruturas e Instalações, Balneários, 

Sanitários e Quadro Eléctrico”:------------------------------------------------------------------------ 

- Auto de Medição n.º 5 de trabalhos previstos, no valor de 19.161,13€ (dezanove mil, 

cento e sessenta e um euros e treze cêntimos), aprovado por unanimidade.---------------- 

“Iluminação e Ramais Públicos: Remodelação da Iluminação Pública no Concelho de 

Sever do Vouga (em vários arruamentos …)”:------------------------------------------------------ 

- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos, no valor de 14.893,06€ (catorze mil, 

oitocentos e noventa e três euros e seis cêntimos), aprovado por unanimidade.----------- 

“Construção de um Edifício para Biblioteca Municipal”:------------------------------------------ 

- Auto de Medição n.º 23 de trabalhos previstos, no valor de 32.371,03€ (trinta e dois 

mil, trezentos e setenta e um euros e três cêntimos), aprovado por unanimidade.--------- 

Recepções Provisórias:  - Foram recebidas provisoriamente, as obras indicadas em baixo, 

conforme autos elaborados e assinados pelos respectivos responsáveis, nos termos do 

artigo 219º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março:--------------------------------------------- 

- “Rede viária – Desobstrução de Aqueduto e Limpeza de Terras – Irijó”;------------------ 
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- “Iluminação e Ramais Públicos: Remodelação da Iluminação Pública no Concelho de 

Sever do Vouga (em vários arruamentos …)”.------------------------------------------------- 

Auto de Recepção Definitiva – Empreitada “Alargamento e Pavimentação do Caminho da 

Arrompida à Estação, em Paradela”:  - Foi recebida definitivamente a empreitada 

“Alargamento e Pavimentação do Caminho da Arrompida à Estação, em Paradela”, 

devendo-se desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das 

cauções e restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------- 

Abertura de Concurso Limitado sem Publicação de Anúncio – Empreitada “Rede Viária – 

Reforço de Segurança e Alargamento da Ponte sobre o Rio Mau (Braçal)”:  - Foi aprovada, 

por unanimidade, a abertura de um concurso limitado sem publicação de anúncio para a 

empreitada “Rede Viária – Reforço de Segurança e Alargamento da Ponte sobre o Rio 

Mau (Braçal)”, assim como o respectivo caderno de encargos, programa de concurso e 

anúncio.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informação – Localização de Lombas (redutores de velocidade):  - Na sequência dos 

pedidos recebidos pelo Município para localização de lombas (redutores de velocidade) na 

Rua da Zona Industrial dos Padrões, Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua da Pedralva, foi 

aprovado, por unanimidade, a colocação dos mesmos, assim como aplicação de sinais de 

perigo na Lomba.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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) Projectos de Arquitectura:  - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes projectos 

de arquitectura:------------------------------------------------------------------------------------------- 

- de Maria Célia Augusta Duarte, para construção de uma edificação para habitação 

sobre placa existente, na freguesia de Talhadas (Proc. n.º 013/07), devendo o 

requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica PA 0575/AVP/07;----------- 

- de Maria Alice da Silva Martins Tavares, para construção de um muro de vedação no 

lugar de Ventosinhos, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 060/07), assim como a 

deliberação final;------------------------------------------------------------------------------------ 

- de António Resende Martins, para construção de um muro de vedação e uma laje entre 

a preexistência e o muro a fazer no lugar de Sóligo, freguesia de Pessegueiro do Vouga 

(Proc. n.º 113/07), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação 

Técnica n.º PA 0584/AVP/07, assim como eliminar esquina “viva” arredondando o 

muro no sítio indicado aquando da reunião realizada no local com o Vice-presidente e 

Dr. Hélder Pereira.---------------------------------------------------------------------------------- 

2) Informação Prévia:  - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de informação prévia 

requerido por Mário Martins da Silva, para construção de uma estalagem, no lugar da 

Ponte, freguesia de Pessegueiro do Vouga, devendo o requerente cumprir com o disposto 

na respectiva Informação Técnica n.º IP 0618/AVP/07.------------------------------------------- 

3) Licenciamento Industrial:  - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de licenciamento 

industrial requerido por A. J. Freitas & Oliveira – Serralharia Mecânica, Lda., no lugar de 

Decide, freguesia de Dornelas (Proc. n.º 046/07).-------------------------------------------------- 

4) Deliberações Finais:  - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações 

finais:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- de Alexandre Marques Nunes e Outro, para instalação de um estabelecimento de 

prestação de serviços e de um estabelecimento comercial de produtos não alimentares, na 

freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 090/07);---------------------------------------------------- 

- de Manuel da Costa, para instalação de um estabelecimento de produtos alimentares e de 

um estabelecimento comercial de produtos não alimentares, no lugar da Ponte, freguesia de 

Silva Escura (Proc. n.º 089/07.------------------------------------------------------------------------- 

Estabelecimentos – Horários de Funcionamento:  - Presente e aprovados os seguintes 

pedidos de horário de estabelecimentos:------------------------------------------------------------- 

- do Café Cachamay, autorização excepcional de encerramento às 06:00 no dia 4 de 

Agosto para o Festival Folclórico de Rocas do Vouga, ratificado o despacho do senhor 

Presidente;------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- de Lima & Silva, Lda., para o estabelecimento na Praia Fluvial em Paradela do Vouga, 

das 11:00 às 02:00 de Terça a Quinta e das 11:00 às 04:00 de Sexta a Domingo, desde 

que não haja qualquer reclamação.--------------------------------------------------------------- 

Rali de Portugal Histórico – Autorização:  - A Câmara Municipal de Cascais vem solicitar 

autorização para passagem do “Rally de Portugal Histórico 2007” pelo nosso concelho.  O 

pedido foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------- 

Cedências para o Domínio Público:  - Na sequência das aquisições amigáveis realizadas 

em tempos, foi confirmada a cedência das seguintes parcelas de terreno, integradas no 

domínio público:----------------------------------------------------------------------------------------- 

- com a área de 142 (cento e quarenta e dois) metros quadrados, desanexada do prédio 

descrito na matriz predial rústica da freguesia de Sever do Vouga sob o n.º 659, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Sever do Vouga sob o n.º 216, cedida 

por José Nogueira Martins, para alargamento do “Caminho de Novelide”;---------------- 

- com a área de 105 (cento e cinco) metros quadrados, desanexada do prédio descrito na 

matriz predial rústica da freguesia de Dornelas sob o n.º 3072, cedida por Gil da Silva 

Amaral, para abertura da “Estrada da Leira de Além – Além do Rio”;--------------------- 

- com a área de 200 (duzentos) metros quadrados, desanexada do prédio descrito na 

matriz predial rústica da freguesia de Dornelas sob o n.º 3073, cedida por Gil da Silva 

Amaral, para abertura da “Estrada da Leira de Além – Além do Rio”;--------------------- 

- com a área de 646 (seiscentos e quarenta e seis) metros quadrados, desanexada do 

prédio descrito na matriz predial rústica da freguesia de Sever do Vouga sob o n.º 

1021, cedida por Custódio Rocha Tavares, para realização da empreitada “Rectificação 

da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de Esteves/Ribeiradio 

(Projecto Intermunicipal)”.------------------------------------------------------------------------ 

Subsídio de Transportes Escolares:  - António Augusto de Macedo Cruz vem requerer, em 

nome do seu filho Augusto Tiago Silva e Cruz, o pagamento de 50% dos custos com o 

transporte, uma vez que se encontra matriculado na Escola Secundária de Vale de Cambra 

no curso “Ciências Sócio-Económicas”, inexistente na Escola Secundária do nosso 

concelho.  O pedido foi aprovado, por unanimidade, a ser pago mediante a entrega dos 

comprovativos de pagamento de transporte.--------------------------------------------------------- 

Anulação de Documentos de Receita:  - Foi aprovada, por unanimidade, a anulação dos 

seguintes documentos de receita:--------------------------------------------------------------------------- 

- Documento n.º 35 devido a um erro de leitura de água;------------------------------------------- 

- Documento n.º 54 devido a um erro de leitura de água.------------------------------------------- 

Ficavouga 2007 – Restituição:  - Foi aprovada a restituição do valor de 163,35€ à firma 

Pegratal – Granitos Talhadas, Lda., uma vez que na Ficavouga 2007 ocupou um espaço e 

não dois, como inicialmente teria previsto, tendo sido obrigada a cancelar uma ocupação 

por motivos imperiosos de serviço.------------------------------------------------------------------- 
Viagem Sénior 2007:  - Na informação de 2 de Agosto último, a Técnica Superior Dr.ª Graciela 

Figueiredo informa qual a proposta para a IX Viagem Convívio Sénior/2007 prevista para o 

próximo dia 6 de Outubro.  A viagem terá como destino, mais uma vez, a “Quinta da 

Malafaia”, em Esposende, por solicitação de grande parte da população idosa, tendo sido 

acordado que as Juntas de Freguesia assegurariam 50% dos custos inerentes aos transporte e 

crachás.  Foi aprovado por unanimidade, autorizar os encargos que o Município suportará com 

esta iniciativa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actualização de Rendas Sociais:  - Foi apresentada uma informação dos Serviços Sociais 

sobre o cálculo realizado para actualização das rendas sociais e apoiadas, do Bairro da Bela 

Vista, efectuada nos termos da legislação em vigor sobre essa matéria.  Este órgão tomou 

conhecimento dos valores determinados para cada renda a cobrar aos respectivos 

arrendatários.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Prova Karting:  - Seguidamente, foi analisado o pedido de apoio apresentado pelo “Bar 

Bacco”, para a realização de uma “Prova de Karting”, a realizar num circuito urbano da 

vila.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de discutido este assunto, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, indeferir 

o pedido de apoio para a realização deste evento.  O vereador Alberto Gonçalves 
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manifestou que o Município apenas deveria prestar apoio logístico nestes eventos e 

considerando as dúvidas quanto à legalidade da atribuição do apoio financeiro, os encargos 

com a actividade deveriam ser suportados pela empresa.------------------------------------------ 

O presidente da Câmara justificou o seu sentido de voto, baseado na legalidade duvidosa 

do apoio financeiro, no facto de terem de programar estas actividades com mais tempo de 

antecedência, porque deveria ser articulado de forma a não colidir com outras actividades 

idênticas, programadas para a mesma altura, e não ser aberto um precedente.----------------- 

O vereador João Almeida informou que subscrevia apenas a legalidade duvidosa na 

atribuição do apoio financeiro.------------------------------------------------------------------------- 

2) Associação Desportiva e Cultural de Lourizela:  - A Associação Desportiva e Cultural 

de Lourizela vem pedir ao Município a cedência da Escola de Lourizela, assim como a 

elaboração de um projecto, para a futura sede da referida Associação.  O órgão executivo 

aprovou, por unanimidade, a cedência da Escola, em regime de comodato gratuito, assim 

como a elaboração do referido projecto.-------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------- 

Foram anotadas as seguintes intervenções:---------------------------------------------------------- 

- dos senhores Prof. Carlos Silva, Carlos Teixeira e Francisco que apresentaram o projecto 

do evento a realizar no Alto do Roçário, incluindo um pedido de apoio por parte do 

Município.  Foi solicitado que apresentassem o pedido por escrito para ser apreciado por 

este órgão. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- do senhor Mário Pereira, a solicitar um pedido de esclarecimento e intervenção desta 

entidade, por forma a obrigar que os detentores das licenças de táxi cumpram com as 

normas sobre a fixação nas praças atribuídas.  Informou sobre as situações irregulares 

praticadas pelos taxistas: ------------------------------------------------------------------------------- 

a) com licença para a freguesia de Cedrim, quando permanece estacionado com muita 

frequência na vila; -------------------------------------------------------------------------------------- 

b) com  licença para a freguesia de Paradela e Rocas do Vouga e nunca estacionou na 

respectiva praça de táxis dessas freguesias; --------------------------------------------------------- 

c) com licença para a freguesia de Destriz, do concelho de Oliveira de Frades, e permanece 

estacionado com frequência nos Padrões, limites desta vila. ------------------------------------- 

- do senhor Joaquim Zacarias, que solicitou a colocação de mais um contentor no lugar do 

Fundo da Póvoa e a remoção do lixo colocado fora dos contentores existentes junto ao 

lugar da Tomázia e no Largo da Mirtilusa. O vice-presidente, quanto ao pedido de 

colocação de mais um contentor no Fundo da Póvoa, informou que foi colocado um 

contentor e aguardava-se para verificar se era suficiente, uma vez que o mesmo se encontra 

há pouco tempo e os serviços estão a aferir da necessidade de mais algum equipamento. ---  

---- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta sessão, cuja acta em minuta 

foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido 

elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a 

redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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