
--------------------------------------ACTA N.º 3/2006----------------------------------------
-------- Reunião ordinária do dia treze de Fevereiro de 2006. ---------------------------
-------- No dia treze de Fevereiro 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. -----------------------------------------------------------------------------
--------- Foram registadas as seguintes presenças: Dr. Manuel da Silva Soares,
Presidente da Câmara Municipal; Dr. António José Martins Coutinho, Vice-
Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, António Martins Pereira, João Miguel
Tavares de Almeida, Alberto Henriques Gonçalves e António Bispo Rodrigues,
Vereadores. -------------------------------------------------------------------------------------
--------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e cinco 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-----------------------------------
- Pedido de subsídios – Informação n.º 7/DAF 2006; ----------------------------------
- AMBV – Estatutos; -------------------------------------------------------------------------
- Associação de Bombeiros – Alteração de subsídio; ----------------------------------
- CPCJ Sever do Vouga – Proposta; ------------------------------------------------------
- Venda das fracções autónomas/garagens frente ao Complexo Habitacional; --
- Clube da Silveira – Subsídio; -------------------------------------------------------------
- Lions – Actividade; -------------------------------------------------------------------------
- CCDRC – Acessos ao rio Vouga – Informação; --------------------------------------
- Compra de um terreno de Jazigo; ------------------------------------------------------
- Auto de Recepção Provisória – Empreitada “Escola de Talhadas – Vedação e
Coberto”; --------------------------------------------------------------------------------------
- Auto de recepção Provisória – empreitada “Estrada de Nespereira de
Baixo”; ------------------------------------------------------------------------------------------
- Auto de Recepção Provisória – Empreitada “EM 554-1 – Rectificação dos
Padrões à entrada de Vila Fria”; ----------------------------------------------------------
- Trabalhos imprevistos – Empreitada Ampliação e adaptação do jardim
Infantil das Eiras – Escola do 1º Ciclo”; -------------------------------------------------
- Alteração ao projecto – Empreitada “Arruamento do Cemitério (Caminho
no interior de Cedrim – 1ª Fase)”; --------------------------------------------------------
- Auto de Medição n.º 3 – Empreitada “Limpezas de caminhos e estradas
municipais”; -----------------------------------------------------------------------------------
- Auto de Medição n.º 4 – Empreitada “Limpezas de caminhos e estradas
municipais”; -----------------------------------------------------------------------------------
- Auto de Medição n.º 5 – Empreitada “Limpezas de caminhos e estradas
municipais”; -----------------------------------------------------------------------------------
- Auto de Medição n.º 4 – Empreitada “Rectificação da estrada de Rocas /
Couto de Esteves”; ---------------------------------------------------------------------------
- Auto de Medição n.º 5 – Empreitada “Rectificação da estrada de Rocas /
Couto de Esteves”; ---------------------------------------------------------------------------



- Auto de Medição n.º 4 – Empreitada “ Ampliação e adaptação do Jardim
Infantil de Talhadas”; -----------------------------------------------------------------------
- Auto de Medição n.º 6 – Empreitada “ Rectificação da estrada de Nogueira –
Gândara – Paçô”; ----------------------------------------------------------------------------
- Auto de Medição n.º 6 A – Empreitada “ Rectificação da estrada de Nogueira
– Gândara – Paçô”; --------------------------------------------------------------------------
- Auto de Medição n.º 6 – Empreitada “ Estrada de Couto a Lourizela -
Beneficiação”; ---------------------------------------------------------------------------------
- Aquisições amigáveis de terrenos; ------------------------------------------------------
- Muro em Carrazedo – Apoio; ------------------------------------------------------------
- Licenciamento de obras particulares; --------------------------------------------------
- Despachos; -----------------------------------------------------------------------------------
- Louvor / Agradecimento; -----------------------------------------------------------------
- Na Rota da Lampreia e da Vitela; ------------------------------------------------------
- Auxílios económicos para os alunos carenciados do 1º Ciclo no âmbito da
Acção Social Escolar – Ano Lectivo 2005/2006; ----------------------------------------
- Outros Assuntos: ---------------------------------------------------------------------------
1 – Despachos; --------------------------------------------------------------------------------
2 – Anulação de receita; ---------------------------------------------------------------------
3 – APCDI; ------------------------------------------------------------------------------------
4 - Pessoal – Pedido de Aposentação. -----------------------------------------------------
-----------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia---------------------------
Foi anotada a seguinte intervenção do vereador João Almeida:-------------------------
Na sua intervenção, começa por mostrar um documento elaborado pelo vereador
António Coutinho, relacionado com os pontos da ordem de trabalhos de uma
reunião realizada com o funcionário Manuel Leça. Depois de proceder à leitura
desse documento, pergunta:  “O que é isto?”.----------------------------------------------
O vereador António Coutinho responde ser gravíssimo ter sido divulgado no
exterior um documento interno.--------------------------------------------------------------
O vereador João Almeida lamenta a inclusão da frase onde é colocado o seu nome,
podendo prejudicar a sua imagem junto dos funcionários da autarquia. ---------------
O vereador António Coutinho refere não ter ofendido ninguém, tão pouco, seria
uma conduta de acordo com os seus princípios. Apenas fez uma observação e não
uma avaliação de conduta.--------------------------------------------------------------------
Pelo vereador João Almeida foi dito que discorda e considerou-se ofendido com a
afirmação exarada naquele documento.-----------------------------------------------------
O vereador António Coutinho responde que não concorda, porque não foi abordada
com o sentido e objectivo indicada. ---------------------------------------------------------
Este assunto foi abordado no final da reunião, a pedido do Presidente da Câmara no
início da reunião, porque na altura não se encontrava presente o vereador António
Coutinho que estaria dentro desse assunto para se poder defender ou manifestar
sobre o mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------
Ainda no período de antes da ordem do dia, e após o pedido formulado e indicado
no parágrafo anterior, foi registada a intervenção do Presidente da Câmara sobre o
Centro Tecnológico de Sever do Vouga.----------------------------------------------------
O Presidente da Câmara informou os vereadores presentes dos procedimentos
realizados para implantação e gestão de um pólo tecnológico destinado à formação



e qualificação técnica e tecnológica, podendo exercer outras actividades na mesma
área. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Informou, também, que o Centro Tecnológico de Sever do Vouga será gerido por
uma empresa de capitais mistos, onde poderemos criar parcerias com as sociedades
Martifer, Seveme, A. S. Matos e Metalicis. Entre esta entidade e os administradores
daquelas sociedades, foram estabelecidos contactos para sabermos se estariam
dispostos a integrar este projecto.------------------------------------------------------------
Neste momento, é necessário escolher a denominação pretendida para a empresa a
criar. Da nossa parte, sugerimos a denominação: Inovouga – Centro Tecnológico e
de Inovação do Vouga, E.M. Contudo, poderá o executivo escolher outra
designação. -------------------------------------------------------------------------------------
Na medida em como ninguém se opôs, foi aceite a designação proposta para a
empresa municipal. ----------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 2º - Período da Ordem do Dia --------------------------------
- Pedido de subsídios – Informação n.º 7/DAF 2006: - Para análise deste assunto
foi tido em conta a informação exarada pelo Director de Departamento
Administrativo e Financeiro, sobre a atribuição de subsídios para a Educação –
Pedidos das Escolas E.B. 2.3, Secundária e Associações de Pais destas escolas. -----
Presente e analisado um ofício exarado pela Associação de Pais e encarregados de
Educação do Núcleo Escolar de Pessegueiro do Vouga a solicitarem um subsídio
ou donativo para ajuda com os encargos com uma funcionária para prolongamento
de horários nas escolas do 1.º ciclo. ---------------------------------------------------------
Foi aprovado comparticipar nos encargos. -------------------------------------------------
Seguidamente, foi analisado um ofício emitido pela Escola Secundária a pedir
colaboração na aquisição de computador adaptado a aluno com dificuldades
visuais. ------------------------------------------------------------------------------------------
O pedido foi indeferido. ----------------------------------------------------------------------
Seguidamente foi analisado o ofício emitido pela Associação de pais e
Encarregados de Educação da Escola Secundárias/3.º Ciclo de Sever do Vouga.
Neste ofício é solicitada a ajuda financeira para a realização de algumas actividades
e iniciativas levadas a efeito pela referida Associação, nomeadamente a assinatura
anual de um jornal diário para a Biblioteca da Escola e o pagamento dos serviços
de uma psicóloga. ------------------------------------------------------------------------------
O pedido foi indeferido. ----------------------------------------------------------------------
- AMBV – Estatutos: - Seguidamente, foram analisados os documentos referentes
aos estatutos da Associação de Municípios das Regiões Bairrada- Vouga (AMBV),
bem como o quadro de Pessoal da referida Associação. ---------------------------------
Foi aprovada, por unanimidade, a alteração dos estatutos e quadro de pessoal com
proposta para ser submetida à apreciação e aprovação pela Assembleia Municipal. -
- Associação de Bombeiros – Alteração de subsídio: - Foi aprovada, por
unanimidade, a alteração da atribuição de subsídio à Associação dos Bombeiros
Voluntários de Sever do Vouga, do desfibrilador para Monitor de Sinais Vitais. ----
- CPCJ Sever do Vouga – Proposta: - Seguidamente foi analisada uma proposta
para fazerem parte da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Sever do
Vouga os seguintes cidadãos eleitores: Dr. Severo Pereira, Dra Zélia Marques, Dra
Graça Fernandes e Dra Maria Helena Bastos. ---------------------------------------------



A proposta foi aprovada, por unanimidade, para ser submetida à apreciação da
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------
- Venda das fracções autónomas/garagens frente ao Complexo Habitacional: -
Foi presente, para conhecimento do órgão executivo, a acta de júri designado para a
realização da Hasta Pública, destinada à venda de três garagens, no sentido
norte/sul, sitas na Avenida Comendador Augusto Martins Pereira. --------------------
Foi, ainda, feita a proposta se no futuro for colocadas para venda, o preço não deve
ser alterado na medida em que apareceu um interessado e licitou uma garagem. ----
A Câmara decidiu, por unanimidade, efectuar um procedimento igual para venda
das sete garagens, considerado como a última tentativa nestes termos, mantendo-se
iguais todos os pressupostos, bem como, o júri escolhido. -------------------------------
A Câmara deliberou, também, por unanimidade, autorizar que o uso de todas as
garagens, incluindo a vendida ao Eng.º Armelim Amaral, para aparcamento de
viaturas e/ou armazém. ------------------------------------------------------------------------
- Clube da Silveira – Subsídio: - Presente e analisada uma cópia da candidatura
apresentada na Direcção Geral das Autarquias Locais (DGAL), para financiamento
da obra “Construção da sede do Clube Desportivo e Recreativo de Silveira”. --------
Foi decidido aprovar o apoio até ao montante indicado na proposta da candidatura,
referente à parte não comparticipada. -------------------------------------------------------
- Lions – Actividade: - Seguidamente foi analisado um ofício remetido pela
Instituição Lions Clube de Sever do Vouga, a solicitar a colaboração da Câmara
Municipal, para o transporte dos participantes na acção que pretendem realizar,
designada “Eu sou vigilante da floresta”. --------------------------------------------------
Foi aprovado o apoio com o transporte. ----------------------------------------------------
- CCDRC – Acessos ao rio Vouga – Informação: - A Câmara tomou
conhecimento de um ofício remetido pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), cujo assunto é “Acessos ao Rio
Vouga”, informando que o assunto está em análise no Gabinete Jurídico da
CCDRC, sendo remetida uma resposta logo que possível. -------------------------------
O presidente da Câmara pouco depois das 16 horas, ausentou-se da reunião, porque
tinha uma consulta marcada para essa hora, participando nas deliberações até este
momento. ---------------------------------------------------------------------------------------
- Compra de um terreno de Jazigo: - Presente e analisado um ofício remetido
pela senhora Maria Olinda Pinto da Silva Martins, cujo assunto é a venda de um
terreno de Jazigo no cemitério da freguesia de Sever do Vouga. -----------------------
A câmara decidiu adquirir o jazigo pelo valor de 1.250,00€ (mil e duzentos e
cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------------------
- Obras públicas: -----------------------------------------------------------------------------
1) Auto de recepção provisória: - Elaborados pelos Serviços Técnicos, foram
presentes os autos de recepção provisória das seguintes obras: -------------------------
1.1) “Escola de Talhadas – Vedação e Coberto”, adjudicado à firma Pereiras &
Figueiredo, Lda, uma vez que os trabalhos que constituíram a empreitada se
encontram concluídos. ------------------------------------------------------------------------
Este auto de recepção provisória foi aprovado por unanimidade. -----------------------
1.2) “ Estrada de Nespereira de Baixo”, adjudicado à firma Construções Carlos
Pinho, Lda, uma vez que os trabalhos que constituíram a empreitada se encontram
concluídos. --------------------------------------------------------------------------------------



Este auto de recepção provisória foi aprovado por unanimidade. -----------------------
1.3) “E.M. 554-1 – Rectificação dos padrões à Entrada de Vila Fria”, adjudicado à
firma Urbiplantec – Urbanizações e terraplanagens, Lda, uma vez que os trabalhos
que constituíram a empreitada se encontram concluídos. --------------------------------
Este documento levantou alguma controvérsia da parte dos membros da oposição,
porque possui data de 10/05/2004, e foi submetido agora para apreciação. -----------
O director dos serviços explicou que o documento por lapso não foi submetido à
apreciação da Câmara, razão pela qual entendeu submeter agora, esse documento à
apreciação deste órgão, para constar em acta. ---------------------------------------------
Esse documento foi submetido para conhecimento e ratificação por parte da
Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------
2) Trabalhos imprevistos: - Foi presente uma informação elaborada pelos
serviços técnicos, sobre Trabalhos Imprevistos da empreitada “Ampliação e
Adaptação do Jardim Infantil das Eiras – Escola do 1.º Ciclo”, no valor de
17.263,26 € (dezassete mil, duzentos e sessenta e três euros e vinte e seis
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------
Estes trabalhos imprevistos foram aprovados por maioria, com quatro votos a favor
e duas abstenções dos vereadores Dr. João Almeida e Eng.º Rodrigues, alegando
que “não estão contra a obra”, mas sim contra a forma como se organizou o
processo da empreitada. -----------------------------------------------------------------------
3) Alteração ao projecto: - Presente uma informação elaborada pelos serviços
técnicos sobre a alteração ao projecto da empreitada “Arruamento do Cemitério
(caminho no interior de Cedrim – 1ª Fase)”, pedido feito pela Junta de Freguesia de
Cedrim, para uma ligeira alteração no traçado no caminho no interior de Cedrim. --
Esta alteração foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------
4) Autos de medição: - Presentes e aprovados, por maioria, os seguintes autos de
medição de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras: ---
1.1) “Limpezas de caminhos e estradas municipais”: -------------------------------------
– o Auto de medição n.º 3 de trabalhos previstos, no valor de 4.260,00 € (quatro
mil, duzentos e sessenta euros), acrescido do IVA; ---------------------------------------
- o Auto de medição n.º 4 de trabalhos previstos, no valor de 2.610,00 € (dois mil,
seiscentos e dez euros), acrescido do IVA; -------------------------------------------------
- o Auto de medição n.º 5 de trabalhos previstos, no valor de 6.060,00 € (seis mil e
sessenta euros), acrescido do IVA; ----------------------------------------------------------
1.2) “ Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves”: ----------------------------
- o Auto de medição n.º 4 de trabalhos previstos, no valor de 10.665,00 € (dez mil,
seiscentos e sessenta e cinco euros), acrescido do IVA; ----------------------------------
- o Auto de medição n.º 5 de trabalhos previstos, no valor de 26.920,00 € (vinte e
seis mil, novecentos e vinte euros), acrescido do IVA; -----------------------------------
1.3) “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil de Talhadas”: -------------------------
- o Auto de medição n.º 4 de trabalhos previstos, no valor de 17.626,95 €
(dezassete mil, seiscentos e vinte e seis euros e noventa e cinco cêntimos),
acrescido do IVA; -----------------------------------------------------------------------------
1.4) “Rectificação da Estrada de Nogueira – Gândara - Paçô”: -------------------------
- o Auto de medição n.º 6 de trabalhos previstos, no valor de 23.839,03 € (vinte e
três mil, oitocentos e trinta e nove euros e três cêntimos), acrescido do IVA; --------



- o Auto de medição n.º 6-A de trabalhos a mais, no valor de 14.218,62 € ( catorze
mil, duzentos e dezoito euros e sessenta e dois cêntimos), acrescido do IVA; --------
1.5) “Estrada de Couto a Lourizela – Beneficiação”: -------------------------------------
- o Auto de medição n.º 6 de trabalhos previstos, no valor de 19.981,46 €
(dezanove mil, novecentos e oitenta e um euros e quarenta e seis cêntimos),
acrescido do IVA; -----------------------------------------------------------------------------
Na votação dos autos de medição registaram-se três votos a favor e três abstenções,
dos vereadores João Almeida, António Rodrigues e Alberto Gonçalves, porque não
acompanharam os respectivos processos. --------------------------------------------------
5) Aquisições amigáveis de terrenos: - Seguidamente, procedeu-se à análise dos
documentos referentes à negociação de terrenos pela “via do direito privado”
necessários para a execução das respectivas empreitadas: -------------------------------
5.1) Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves: -------------------------------
- Adelino Bento do Outeiro Leitão, cedência de 10 m2 de terreno, situado em Irijó,
freguesia de Rocas do Vouga, gratuitamente, mediante a realização dos trabalhos
indicados no documento. ---------------------------------------------------------------------
- Manuel Almeida Ferreira, cedência de 60 m2 de terreno, situado em Cancela de
Irijó, freguesia de Rocas do Vouga, gratuitamente, mediante a realização dos
trabalhos indicados no documento. ----------------------------------------------------------
- Fernando Bastos Silva Figueiredo, cedência de 70 m2 de terreno, situado em
Lomba da Borralha, freguesia de Rocas do Vouga, gratuitamente, mediante a
realização dos trabalhos indicados no documento. ----------------------------------------
- Rosa Marques Tavares Barbosa, cedência de 591 m2 de terreno, situado em
Campo, freguesia de Rocas do Vouga, pelo valor de 2.955,00€ e realização dos
trabalhos indicados no documento. ----------------------------------------------------------
- Manuel Almeida Ferreira, cedência de 70 m2 de terreno, situado em Vale,
freguesia de Rocas do Vouga, gratuitamente, mediante a realização dos trabalhos
indicados no documento. ---------------------------------------------------------------------
- António Bento Coutinho, cedência de 49,5 m2 de terreno, situado em Vale,
freguesia de Rocas do Vouga, pelo valor de 247,50€ e realização dos trabalhos
indicados no documento. ---------------------------------------------------------------------
- António Soares Silva, cedência de 200 m2 de terreno, situado em Chão dos Lagos,
pelo valor de 1.000,00€ e realização dos trabalhos indicados no documento. ---------
- José António Fernandes Machado, cedência de 61 m2 de terreno, situado em Vale,
freguesia de Rocas do Vouga, gratuitamente, mediante a realização dos trabalhos
indicados no documento. ---------------------------------------------------------------------
- José António Fernandes Machado, cedência de 790 m2 de terreno, situado em
Lomba da Borralha, freguesia de Rocas do Vouga, pelo valor de 1.975,00€ e
realização dos trabalhos indicados no documento. ----------------------------------------
5.2) “Rectificação da Estrada de Nogueira/Gândara/Paço”: -----------------------------
- Abel José Marques Amaral, cedência de 392 m2 de terreno, situado em Quinta da
Cerejeira, freguesia de Sever do Vouga, pelo valor de 980,00€ e realização dos
trabalhos indicados no documento. ----------------------------------------------------------
5.3) “Alargamento no Interior do lugar Doninhas”: --------------------------------------
- Maria Fernandes Costa, cedência de 105 m2 de terreno, situado em Vale da
Carqueja, freguesia de Talhadas, gratuitamente. ------------------------------------------



Os documentos referentes às “Aquisições por via do direito privado” foram
colocados à votação, tendo-se anotado as seguintes posições: a) os documentos
onde constem apenas valores a pagar e sem qualquer exigência, foram aprovados
por unanimidade; b) os restantes documentos foram aprovados por maioria, com
três votos a favor e três abstenções, dos membros João Almeida, António
Rodrigues e Alberto Gonçalves. -------------------------------------------------------------
O vereador António Rodrigues volta a referir sobre a necessidade de juntar-se aos
autos fotografias da situação existente, para compreenderem melhor os trabalhos a
realizar. ------------------------------------------------------------------------------------------
Na sequência desse pedido, o vereador João Almeida aproveita para indicar como
exemplo o muro realizado na empreitada “Rectificação da Estrada de
Nogueira/Gândara/Paço”, no sítio das Lameiradas, considerando-o exagerado e
parecendo ter havido “favorecimento pessoal”, apresentando-se como uma situação
de extrema injustiça perante os demais munícipes. ---------------------------------------
O vereador Raul Duarte, não concordou com a apreciação e opinião do vereador
João Almeida. Dizendo que o muro existente possuía duas faces, com pedra à vista.
O particular solicitou que o muro fosse feito daquela forma. Na negociação perante
a exigência do particular no modelo de muro a construir, o vereador conseguiu que
oferecesse o terreno. ---------------------------------------------------------------------------
Antes de ser realizado o muro, foi solicitada uma proposta ao empreiteiro,
verificando-se ficar mais barato que o projectado com duas faces em pedra à vista.
Por esse motivo foi autorizada a realização do muro conforme se apresenta
executado. ---------------------------------------------------------------------------------------
6) Muro em Carrazedo – Apoio: - Seguidamente foi presente uma informação
elaborada pelo vereador Raul Duarte, sobre a construção do muro em Carrazedo
(largo dos Sobreiros em Carrazedo). O pedido da construção do muro foi feito pela
Junta de Freguesia de Cedrim, aquando da proximidade da Festa de Santo Amaro,
mas na altura não foi possível fazê-lo devido a falta de pessoal. ------------------------
A Junta de Freguesia de Cedrim propôs à Câmara fazer o dito muro, suportando a
mão-de-obra e o serviço de máquina rectro escavadora e o Município os materiais.
A câmara aprovou o apoio para construção do muro. ------------------------------------
- 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) Propriedade horizontal: --------------------------------------------------------------------
- Foi aprovada a propriedade horizontal, requerida por Habivouga – Construções,
Lda, no lugar de Azibal – Sever do Vouga, correspondente ao processo n.º 069/05,
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º I
0101/AVP/06. ----------------------------------------------------------------------------------
2) Instalação de um estabelecimento comercial – talho: ---------------------------------
- Foi aprovado definitivamente o pedido de licenciamento, requerido por Ricardo
Manuel de Almeida Ventura, no lugar de Leiras – Sever do Vouga, correspondente
ao processo n.º 110/05, devendo o requerente cumprir com o disposto na
Informação Técnica n.º DF 0106/AVP/06. -------------------------------------------------
3) Renovação do processo da licença de obras n.º 46/05: --------------------------------
- Foi aprovada a renovação da licença de obras, requerida por Carla Andreia
Coutinho Tavares, no lugar de Mondim – Rocas do Vouga, correspondente ao



processo n.º 152/04, devendo a requerente cumprir com o disposto na Informação
Técnica n.º R 0088/AVP/06. -----------------------------------------------------------------
4) Reconstrução e ampliação de um restaurante e estalagem: ---------------------------
- Foi aprovado definitivamente o pedido de licenciamento referente à reconstrução
e ampliação de um restaurante e estalagem, requerido por Victor Manuel Mendes
Vieira, no lugar de Poço de Santiago – Pessegueiro do Vouga, correspondente ao
processo n.º 034/04, devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação
Técnica n.º DF 0074/AVP/06. ---------------------------------------------------------------
5) Operação de Loteamento: -----------------------------------------------------------------
- Foi aprovada a operação de loteamento, requerido por Manuel Pereira dos Santos,
no lugar de Volta da Carvalha – Pessegueiro do Vouga, correspondente ao processo
n.º 001/06, devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica
n.º L 0134/AVP/06. ----------------------------------------------------------------------------
6) Obras de edificação – Construção de muros de vedação e suporte de terras: ------
- Foi aprovado o projecto de arquitectura e a deliberação final referente à
construção de muros de vedação e suporte, requerido por António Manuel de
Oliveira Nogueira, no lugar de Choria – Sever do Vouga, correspondente ao
processo n.º 111/05, devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação
Técnica n.º DF 0092/AVP/06. ---------------------------------------------------------------
7) Construção de um armazém industrial: --------------------------------------------------
- Foi aprovado o projecto de arquitectura referente à construção de um armazém
industrial, requerido por Décio Rodrigues cancela e Outros, no lugar de Padrões –
Zona Industrial – Sever do Vouga, correspondente ao processo n.º 142/05, devendo
o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º PA 0135/AVP/06.
8) Indeferimento: ------------------------------------------------------------------------------
- Foi aprovada a intenção de indeferimento referente ao pedido de licenciamento
para obras de alteração de uma cafetaria para snack-bar e construção de uma
cozinha, efectuado por Padaria flor do Vouga de Américo de Freitas Martins, na
Rua do Jardim, 71 – Sever do Vouga, Proc.º n.º 146/05, atendendo ao parecer
desfavorável da ASC nos termos 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. -------------------------------------------------------------------------------
9) Instalação de um estabelecimento comercial – talho: ---------------------------------
- Foi aprovado definitivamente o pedido de licenciamento, requerido por Ricardo
Manuel de Almeida Ventura, no lugar de Leiras - Sever do Vouga, correspondente
ao processo n.º 110/05, devendo o requerente cumprir com o disposto na
Informação Técnica n.º DF 0106/AVP/06. -------------------------------------------------
- Despachos: - Não foram apreciados quaisquer processos. -----------------------------
- Louvor / Agradecimento: - Foi presente uma proposta elaborada pelo vereador
António Coutinho, propondo um voto de louvor ao Sr. Padre Joaquim Rodrigues
Pinho, que foi ao longo de várias décadas Pároco neste Concelho. Proposta esta
como forma de agradecimento por tudo o que fez pelo Concelho de Sever do
Vouga. -------------------------------------------------------------------------------------------
A proposta foi aprovada por unanimidade, bem como, a aceitação do espólio
oferecido ao Município, para enriquecimento da Biblioteca Municipal. ---------------



- Na Rota da Lampreia e da Vitela: - Presente uma informação elaborada pelos
serviços técnicos de acção social deste município, sobre a iniciativa designada “Na
Rota da Lampreia e da Vitela” – parceria entre os Serviços de Turismo deste
Município, a SEMA – Associação Empresarial e a Confraria Gastronómica de
Sever do Vouga, solicitando apoio financeiro para a realização da iniciativa. --------
Foi elaborada uma candidatura ao Programa MODCOM, este programa apoiará em
60% sendo o investimento do Município 40% do custo global da iniciativa. ---------
A iniciativa foi aprovada por unanimidade, desde que na publicidade sejam
consultados os dois jornais do concelho e os encargos não ultrapassem o valor
previsto no orçamento. ------------------------------------------------------------------------
- Auxílios económicos para os alunos carenciados do 1º Ciclo no âmbito da
Acção Social Escolar – Ano Lectivo 2005/2006: - Seguidamente foi analisada
uma informação elaborada pelos serviços técnicos de acção social, relativo aos
montantes a atribuir no âmbito da Acção Social Escolar para o Subsídio único e
para a Caixa Escolar. --------------------------------------------------------------------------
A proposta dos valores é de para o Subsídio Único o valor de 5.565 euros e para a
Caixa Escolar o valor de 10.340 euros, num total de 15.905 euros. --------------------
Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------
- 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 - Despachos: - A Câmara Municipal tomou conhecimento das licenças e livretes
emitidos durante o mês de Janeiro/2006, com base na competência delegada, assim
distribuídas: -------------------------------------------------------------------------------------
- Fogueiras e Queimadas, da licença n.º 1 à n.º 48/2006; --------------------------------
- Bailes, licença n.º 1/2006; ------------------------------------------------------------------
- Livretes, da licença n.º 1 à n.º 8/2006; ----------------------------------------------------
- Condução Ciclomotores, da licença n.º 1 à n.º 4/2006; ---------------------------------
- Publicidade, da licença n.º 1 à n.º 28/2006; ----------------------------------------------
- Máquinas Diversão, da licença n.º 1 à n.º 3/2006; ---------------------------------------
- Cemitérios, da licença n.º 1 à n.º 4/2006; -------------------------------------------------
- Feiras da licença n.º 1 à n.º 9/2006 e Mercados da licença n.º 1 à n.º 9/2006; -------
- Mapas Horários, da licença n.º 1 à n.º 3/2006. -------------------------------------------
2 - Anulação de receita: - Foram ratificados os documentos de anulação de
receita: n.ºs 13, 14 e 15, referentes a vinhetas de Fevereiro de 2006 devolvidas. -----
3 – APCDI: - Foi analisado um ofício remetido pela Associação Pró Cidadão
Deficiente Integrado (APCDI), referente ao contrato de empréstimo no montante de
210.000,00€ que a Associação vai celebrar com o banco BPI, S.A.. -------------------
A associação obrigou-se a efectuar as transferências das verbas relativas ao
Protocolo celebrado com o Município em 21.12.2003 até ao referido montante. -----
Foi aprovado, por unanimidade, efectuarmos o pagamento anual do subsídio
aprovado, com utilização da conta aberta naquela Instituição de Crédito. -------------
4 - Pessoal – Pedido de Aposentação: - Porque se encontra a requerer aposentação
extraordinária, com fundamento em incapacidade, foi apreciado o pedido
apresentado pelo funcionário Manuel Martins Portela. Foi decidido, por



unanimidade, aceitar o pedido apresentado nos termos do artigo 38º do Estatuto da
Aposentação. -----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 3º - Período destinado ao Público----------------------------
-------- Não foi registada qualquer intervenção neste período. --------------------------
-------- 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. --
Em tempo: Os vereadores do PSD – João Almeida e António Rodrigues –
solicitaram a inclusão das seguintes correcções à acta: -----------------------------------
1 – Terceira linha da primeira intervenção: ------------------------------------------------
Deveria constar: Depois de proceder à leitura do documento assinado pelo vereador
António Coutinho, pergunta:  “O que é isto?”.---------------------------------------------
2 – Quarta folha – Assunto “Venda das fracções autónomas/garagens frente ao
Complexo Habitacional”.----------------------------------------------------------------------
Falta: Indicar que o vereador António Rodrigues perguntou se era possível atribuir-
se a garagem sem haver licitação, ou seja, pelo valor base. ------------------------------
O presidente da Câmara respondeu que sim, porque se pode começar pela base de
licitação. Assim, caso não haja nenhuma licitação é por esse valor que é entregue a
fracção. Como não houve qualquer licitação, está correcta a atribuição. Acontece
desta forma nos leilões dos tribunais e nas hastas públicas promovidas pelas
finanças. -----------------------------------------------------------------------------------------
3 – Quinta folha – Ponto 1.3 – Este documento não foi ratificado, conforme
perguntou no momento o vereador João Almeida ao director dos serviços. Foi
apenas dado conhecimento à Câmara. ------------------------------------------------------
Foi eliminado “e ratificação por parte”.-----------------------------------------------------
4 – Aparece duplicada a deliberação sobre “Instalação de um estabelecimento
comercial – talho”, na folha sete (ponto 2)) e oito (ponto 9)). ---------------------------
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