
--------------------------------------ACTA N.º 2/2006----------------------------------------
-------- Reunião ordinária do dia vinte e três de Janeiro de 2006. ----------------------
-------- No dia vinte e três de Janeiro do ano de dois mil e seis, 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. -----------------------------------------------------------------------------
-------- Esteve ausente o vereador António Rodrigues, por se encontrar a frequentar
uma acção de formação profissional. Foi justificada a falta. ----------------------------
--------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e quinze minutos,
tendo sido lida, aprovada e assinada a acta da reunião anterior, que o fora já, em
parte, assinada em minuta no final da mesma. ---------------------------------------------
--------------------------------------Ordem de Trabalhos-----------------------------------
- Associação – Proposta de adesão; -------------------------------------------------------
- Tarifário da água; --------------------------------------------------------------------------
- Protocolo – Aprovação; -------------------------------------------------------------------
- Auto de Medição nº 5 – “Estrada de Couto a Lourizela – Beneficiação”; ------
- Auto de Recepção Provisória – “ Construção de Infra-estruturas para
Prevenção de Incêndios – Ponto de Água PC2 no Espinheiro”; --------------------
- Auto nº 6 – “Construção do Jardim Infantil de Rocas”; ---------------------------
- Auto nº 2 – “Instalação de serviços – Centro Social de Rocas (Unidade de
Saúde)”; ----------------------------------------------------------------------------------------
- Auto nº 2 – “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil das Eiras – Escola do
1º Ciclo”; ---------------------------------------------------------------------------------------
- Auto nº 2 – “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil de Talhadas”; --------
- Auto nº 3 – “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil de Talhadas”; --------
- Auto nº 4-B – “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil de Talhadas”; -----
- Auto nº 4 – “ E.M. 570 – Estrada de Sever à Botica – Rede de esgotos,
rectificação e pavimentação”; -------------------------------------------------------------
- Auto nº 5 – “E.M. 570 – Estrada de Sever à Botica – Rede de esgotos,
rectificação e pavimentação”; -------------------------------------------------------------
- Auto nº 2 – “Escola de Talhadas – Vedação e coberto”; ----------------------------
- Auto de Recepção Provisória – Rectificação da estrada da Póvoa do Meio ao
Sobreiral e Largo da Vasilvouga”; -------------------------------------------------------
- Auto de Trabalhos a Menos – “Rectificação da estrada da Póvoa do Meio ao
Sobreiral e Largo da Vasilvouga”; -------------------------------------------------------
- Informação – Estaleiro – “Instalação de serviços – Construção de arquivo,
cantina e outros serviços – 1ª fase”; ------------------------------------------------------
- Licenciamentos de obras particulares; -------------------------------------------------
- Despachos; -----------------------------------------------------------------------------------
- Anulação de receita; -----------------------------------------------------------------------
- Cortejo de Carnaval 2006; ----------------------------------------------------------------
- Donativo – Património histórico; --------------------------------------------------------
- Outros assuntos: ----------------------------------------------------------------------------
1 - Protocolo de Cooperação; --------------------------------------------------------------
2 – Alteração do Horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. ---



-----------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia---------------------------
- Não foi registada qualquer intervenção. -----------------------------------------------
----------------------------- 2º - Período da Ordem do Dia --------------------------------
- Associação – Proposta de adesão: - Foi analisada a proposta apresentada pelo
Vice-Presidente sobre a adesão do Município à Associação Internacional das
Cidades Educadoras (AICE). O vereador António Coutinho prestou os
esclarecimentos sobre as vantagens com esta adesão, indicadas na proposta
entregue aos membros deste órgão. O Município teria como encargo anual o
pagamento da quota no valor de 200€. ------------------------------------------------------
A proposta foi aprovada por unanimidade, para ser submetida à Assembleia
Municipal para efeitos da autorização de integração referida, na alínea m), do n.º 2,
do art.º 53.º, da Lei das Autarquias Locais. ------------------------------------------------
- Tarifário da água: - Porque foi agendada uma reunião da GAMA onde consta
este tema na ordem do dia, foi solicitado pelo senhor presidente o adiamento da
apreciação deste assunto sobre a alteração do tarifário de água. ------------------------
- Protocolo – Aprovação: - Foi aprovado, por unanimidade, o protocolo a celebrar
entre o Munic€pio de Sever do Vouga e “Mimos & Tratos – Associação de Defesa
e Protecção Animal”, na sequência da proposta formulada por um conjunto de
pessoas que constituíram aquela associação com o objectivo de apoiarem a defesa e
protecção dos animais, mais concretamente, os gatos e cães abandonados e
recolhidos para as instalações do Município, actualmente, existentes em Paradela.
Os elementos daquela associação propõem-se, pelo menos, a prestar apoio no canil
aos fins-de-semana e feriados. Foram aprovados os pagamentos dos encargos com
a esterilização, tratamento e alimentação dos animais (cães) recolhidos para o Canil
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------
Para dotar o espaço cedido gratuitamente por uma particular de Paradela – senhora
Cidália Martins de Jesus - foram aprovados os pagamentos com a realização de
pequenas obras de beneficiação, bem como, aceitar as boxes amovíveis cedidas
gratuitamente pela Sociedade Seveme, S.A. -----------------------------------------------
- Obras públicas: -----------------------------------------------------------------------------
1) Autos de medição: - Presentes e aprovados, por maioria, os seguintes autos de
medição de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras: ---
1.1) “Estrada do Couto a Lourizela – Beneficiação”: -------------------------------------
– o Auto de medição n.º 5 de trabalhos previstos, no valor de 19.916,89
(dezanove mil, novecentos e dezasseis euros e oitenta e nove cêntimos), acrescido
do IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------
1.2) “Construção do Jardim Infantil de Rocas”: -------------------------------------------
– o Auto de medição n.º 6 de trabalhos previstos, no valor de 9.883,36 nove mil,
oitocentos e oitenta e três euros e trinta e seis cêntimos), acrescido do IVA; ---------
1.3) “Instalação de serviços – Centro Social de Rocas (Unidade de Saúde)”: --------
– o Auto de medição n.º 2 de trabalhos previstos, no valor de 1.584,00 mil,
quinhentos e oitenta e quatro euros), acrescido do IVA; ---------------------------------
1.4) “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil das Eiras – Escola do 1º Ciclo”: ---
– o Auto de medição n.º 2 de trabalhos previstos, no valor de 16.037,00
(dezasseis mil e trinta e sete euros), acrescido do IVA; ----------------------------------
1.5) “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil de Talhadas”: -------------------------



– o Auto de medição n.º 2 de trabalhos previstos, no valor de 8.303,49 oito mil,
trezentos e três euros e quarenta e nove cêntimos), acrescido do IVA; ----------------
1.6) “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil de Talhadas”: -------------------------
– o Auto de medição n.º 3 de trabalhos previstos, no valor de 22.174,76 vinte e
dois mil, cento e setenta  e quatro euros e setenta e seis cêntimos), acrescido do
IVA; ---------------------------------------------------------------------------------------------
1.7) “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil de Talhadas”: ------------------------
– o Auto de medição n.º 4-B de trabalhos imprevistos, aprovados em reunião de 14-
11-2005, no valor de 8.629,00 oito mil, seiscentos e vinte e nove euros),
acrescido do IVA; -----------------------------------------------------------------------------
1.8) “ E.M. 570 – Estrada de Sever à Botica – Rede de esgotos, rectificação e
pavimentação”: ---------------------------------------------------------------------------------
– o Auto de medição n.º 4 de trabalhos previstos, no valor de 5.409,00 cinco mil
e quatrocentos e nove euros), acrescido do IVA; ------------------------------------------
1.9) “ E.M. 570 – Estrada de Sever à Botica – Rede de esgotos, rectificação e
pavimentação”: ---------------------------------------------------------------------------------
– o Auto de medição n.º 5 de trabalhos previstos, no valor de 12.350,00 doze
mil, trezentos e cinquenta euros), acrescido do IVA; -------------------------------------
1.10) “Escola de Talhadas – Vedação e coberto”: ----------------------------------------
– o Auto de medição n.º 2 de trabalhos previstos, no valor de 7.125,50 sete mil,
cento e vinte e cinco euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA; -----------------
Na votação dos autos de medição registaram-se quatro votos a favor e duas
abstenções, dos vereadores João Almeida e Alberto Gonçalves, porque não
acompanharam os respectivos processos. --------------------------------------------------
2) Auto de recepção provisória: - Elaborados pelos Serviços Técnicos, foram
presentes os autos de recepção provisória das seguintes obras: -------------------------
2.1) “Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios – Ponto de Água
PC2 no Espinheiro”, adjudicado à firma Sergifer – Construção Civil, Lda, uma vez
que os trabalhos que constituíram a empreitada se encontram concluídos. ------------
Este auto de recepção provisória foi aprovado por unanimidade. -----------------------
2.2) “Rectificação da estrada da Póvoa do Meio ao sobreiral e Largo da
Vasilvouga”, adjudicado à firma Construtora da Corga, S.A., uma vez que os
trabalhos que constituíram a empreitada se encontram concluídos. --------------------
Neste auto de recepção provisória os vereadores João Almeida e Alberto Gonçalves
votaram contra com declaração de voto vencido, a qual foi arquivada e dá-se aqui
como reproduzida. -----------------------------------------------------------------------------
3) Trabalhos a menos: - A Câmara tomou conhecimento de trabalhos a menos, no
valor de 25.027,81 mil, vinte e sete euros e oitenta e um cêntimos),
referente à obra “Rectificação da Póvoa do Meio ao Sobreiral e Largo da
Vasilvouga”. ------------------------------------------------------------------------------------
4) Informação – Estaleiro – “Instalação de serviços – Construção de arquivo,
cantina e outros serviços – 1ª fase”: - Presente uma informação elaborada pelos
serviços técnicos, sobre a empreitada supra, foi aprovado o pedido feito pelo
empreiteiro, devendo pagar as taxas de ocupação. ----------------------------------------
- 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) Construção de uma moradia unifamiliar: ------------------------------------------------
- Foi aprovado definitivamente o pedido de licenciamento referente à construção de
uma moradia unifamiliar, requerido por Luís Miguel Rodrigues do Serrado, no
lugar de Volta da Carvalha – Pessegueiro do Vouga, correspondente ao processo
n.º 113/05, devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica
n.º DF 0050/AVP/06. --------------------------------------------------------------------------
2) Indeferimento: ------------------------------------------------------------------------------
- Foi aprovada a intenção de indeferimento referente ao pedido para instalação de
um estabelecimento de bebidas, efectuado por José Manuel Nunes Veiga, em
Talhadas – Sever do Vouga, Proc.º n.º 086/05, nos termos do n.º 1 da informação
infra e ao abrigo da alínea c) 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,
procedendo-se à notificação ao requerente para audiência escrita, nos termos do
C.P.A. -------------------------------------------------------------------------------------------
- Despachos: - Não foram apreciados quaisquer processos. -----------------------------
- Anulação de receita: - Foram aprovados os documentos de anulação de receita:
n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, referentes a guias de receita emitidas em
2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- Cortejo de Carnaval 2006: - A exemplo de anos anteriores, vai realizar-se o
Cortejo de Carnaval, uma organização conjunta da Câmara Municipal,
Agrupamento de Escolas e IPSS.-------------------------------------------------------------
O Município prestará o apoio às entidades participantes, mediante o pagamento de
4,00 por criança que actue no cortejo. -----------------------------------------------------
Foi aprovada por unanimidade a sua realização, bem como, o pagamento do
respectivo encargo por criança. --------------------------------------------------------------
- Donativo – Património histórico: - Presente e analisado um ofício remetido à
esposa do Sr. Eng.º Vidal, em agradecimento pela doação (património histórico)
feita ao Município de Sever do Vouga. -----------------------------------------------------
A Câmara tomou conhecimento e ratificou a aceitação dessa doação. -----------------
- Outros assuntos: - Antes de serem apreciados os assuntos não incluídos na
ordem do dia, foi colocada a questão aos membros presentes se havia algum
impedimento na apreciação desses assuntos. Porque não houve qualquer objecção,
foram apreciados os seguintes documentos/assuntos: ------------------------------------
1 - Protocolo de Cooperação: - Foi aprovado o protocolo de cooperação entre a
Câmara Municipal de Sever do Vouga e Associação Cultural e Recreativa de
Pessegueiro do Vouga, para o ano de 2006, referente ao financiamento para
pagamento da dívida resultante da construção do pavilhão polidesportivo, através
de subsídio no valor de 50.000,00 . ------------------------------
2 – Alteração do Horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais: -
Foi aprovado, a título excepcional o prolongamento do horário para o Café Snack-
Bar “ O Barros”, do dia 11/2/2006, para as 04 horas. -------------------------------------
-------- Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos desta reunião, de
que para se constar se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelos membros
presentes depois de lida por mim, Luís Figueiredo Martins, que também a redigi. --

______________________________________________

______________________________________________


