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--------------------------------------ACTA N.º8/2006----------------------------------------
-------- Reunião ordinária do dia vinte e quatro de Abril de 2006. ----------------------
-------- No dia vinte e quatro de Abril 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, Dr. João
Miguel Tavares de Almeida, Alberto Henriques Gonçalves e Eng.º António Bispo
Rodrigues, Vereadores. -----------------------------------------------------------------------
--------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e dez 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-----------------------------------
- Delegação de competências; --------------------------------------------------------------
- Declaração de Utilidade Pública; --------------------------------------------------------
- Proposta de alteração de regulamento; ------------------------------------------------
- Programa de Generalização do Ensino de Inglês do 1º CEB – Protocolos; -----
- Aquisições por via do direito privado; -------------------------------------------------
- Abertura de concurso público – Empreitada “Rua das Povoas – Muros,
saneamento, águas e repavimentação”; --------------------------------------------------
- Abertura de concurso limitado sem publicação de anúncio – Empreitada
“Rectificação dos acessos à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo”; ---------
- Abertura de concurso – Ajuste directo – Empreitada Bairro Social –
Arranjos exteriores do Bloco 9 – 1º Esquerdo”; ---------------------------------------
- Abertura de concurso – Ajuste directo – Empreitada “Rede de águas pluviais
na Costeira da Arrompida e Cemitério de Paradela”; -------------------------------
- Auto n.º 9 – Empreitada “Construção do Jardim Infantil de Rocas”; ----------
- Auto n.º 8 – Empreitada “E.M. 570 – Estrada de Sever à Botica – Rede de
esgotos, rectificação e pavimentação”; ---------------------------------------------------
- Auto n.º 2 – Empreitada “Instalação de Serviços – Construção de Arquivo,
Cantina e outros serviços – 1ª Fase”; -----------------------------------------------------
- Auto n.º 5 – Empreitada “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil das
Eiras – Escola do 1º Ciclo”; ----------------------------------------------------------------
- Auto n.º 5-B – Empreitada “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil das
Eiras – Escola do 1º Ciclo”; ----------------------------------------------------------------
- Auto n.º 8 – Empreitada “Estrada do Couto a Lourizela – Beneficiação”; -----
- Revisão de preços – Empreitada “Pavimentação da estrada de Cedrim a
Paço”; -------------------------------------------------------------------------------------------
- Prorrogação de prazo – Empreitada “Rectificação da estrada de Souto de
Chão”; ------------------------------------------------------------------------------------------
- Levantamento de auto de suspensão – Empreitada “Construção de Escadaria
em Silva Escura (acesso à Igreja e arranjos exteriores)”; ---------------------------
- Levantamento de auto de suspensão – Empreitada “Construção de um
edifício para a Biblioteca Municipal”; ---------------------------------------------------
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- Ajuste directo – Empreitada “Construção, reparação de muro de suporte
existente e estabilização de talude ao Km 33,100 da EN 162 e “Construção e
reparação de muro de suporte existente na EM 554 – Angios”; --------------------
- Relatório de análise das propostas – Empreitada “Construção de arquivo,
cantina e outros serviços – 2ª fase – Acesso às garagens”; ---------------------------
- Trabalhos a mais – Empreitada “Estrada do Couto a Lourizela –
Beneficiação”; ---------------------------------------------------------------------------------
- Revisão de preços – Empreitada “Ampliação do colector e construção de
ramais domiciliários – Execução de colector de saneamento no lugar da
Portelada”; ------------------------------------------------------------------------------------
- Revisão de preços – Empreitada “Captação, Tratamento e Distribuição de
Água Domiciliária – substituição e manutenção da rede actual”; ------------------
- Licenciamento de obras particulares; --------------------------------------------------
- Taxas – Pedido de isenção; ---------------------------------------------------------------
- 1.ª Alteração Orçamental; ----------------------------------------------------------------
- Encerramento de Escolas do 1.º Ciclo; -------------------------------------------------
- Proposta de Atribuição de subsídios às Colectividades; ----------------------------
- Outros Assuntos: ---------------------------------------------------------------------------
1 - Ensino Recorrente; -----------------------------------------------------------------------
2 - União Humanitária dos Doentes com Cancro – Pedido de Apoio; -------------
3 – Fundação Xanana Gusmão – Agradecimento; ------------------------------------
4 – Celebração da Carta de Geminação – Município francês de Montmagny; --
5 – Alteração de pavimento da empreitada “Rectificação da Estrada de Souto
Chão”. ------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia---------------------------
Alberto Gonçalves – Transmitiu as reclamações apresentadas pelas pessoas que
moram junto às instalações do Município em Paradela, devido aos cães que saem
do estaleiro e vão para as terras dos particulares e estragam as novidades semeadas
ou plantadas. O presidente da câmara informou terem colocado uma rede para
vedar a saída dos cães, mas poderá não ser suficiente. Estamos a aguardar a
conclusão das instalações do canil para solucionar esse problema. ---------------------
Manuel Soares – Aproveitou para intervir neste período, para expor o seguinte: ----
1) – Elogio ao trabalho desenvolvido pelos vereadores das obras e do ambiente e
equipa de protecção civil, aquando da queima e aterro dos frangos que alguém,
igualmente, despejou no talude da E.N. 16, em Cedrim. Não foi a Câmara, nem os
vereadores que chamaram a Comunicação Social. ----------------------------------------
2) – Elogio à Confraria Gastronómica de Sever do Vouga e pelouro da Cultura pela
semana gastronómica, cujo sucesso é referido pelos donos dos restaurantes e
público em geral, como grande evento de promoção turística e fonte de receita da
economia local com muitos milhares de contos de entrada no concelho. --------------
Parabéns à Confraria e pelouro do turismo pela prestação no programa “Praça da
Alegria”, importante forma gratuita de promoção concelhia. ---------------------------
3) – Esclarecimento dado pelo presidente de que os vereadores têm plenos poderes
de decisão no uso das suas competências delegadas, no exercício das suas funções,
não sendo “fiscalizados” pela presidência, nem reprimidos no exercício do cargo,
assumindo as suas atribuições e responsabilidades, nos termos da lei. Não há
reuniões prévias de imposição de ideias e sentido de voto nas reuniões de Câmara.
Cada um face à sua consciência intervém e vota como quer sem qualquer
imposição ditatorial seja de quem for e muito menos do presidente. -------------------
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O presidente só interviria nos casos em que haja falta de lealdade e de competência
no exercício dos pelouros…mas não impõe nada. O sentido de voto dele próprio ou
dos vereadores até pode mudar na sequência do debate que deve existir nas
reuniões de Câmara, nomeadamente na sequência dos argumentos e sugestões da
oposição; com a humildade que deve existir no exercício dos cargos. Não há nem
deve haver tentações de pequenos ditadores no exercício dos cargos…a democracia
não é feita assim. -------------------------------------------------------------------------------
4) – Referiu mais uma vez o presidente que a lei prevê prorrogações e suspensões
de obras face às dificuldades e atrasos na transferência de verbas do FEDER,
contratos-programa, etc…e das dificuldades nas expropriações, mau tempo, etc. Os
empreiteiros também têm dificuldades e salários a pagar. É preciso bom senso no
exercício das funções autárquicas. Os próprios funcionários técnicos ligados às
obras tem-se queixado de notícias atentatórias da dignidade do exercício das suas
funções, quando apenas cumprem a lei e actuam dentro da lei. -------------------------
As situações pontuais em alguma obra com atrasos (suspensões e prorrogações) são
excepções no volume enorme de tantas outras obras que a Câmara faz e que correm
sem sobressaltos. -------------------------------------------------------------------------------
Veja-se o que se passa de forma exactamente igual em algumas obras de Câmaras
vizinhas. -----------------------------------------------------------------------------------------
Alberto Gonçalves – Após a intervenção do senhor presidente, solicitou informação
sobre o processo da Barragem de Couto de Esteves/Ribeiradio na sequência da
reportagem realizada recentemente e transmitida na televisão. -------------------------
O presidente da Câmara deu uma explicação sobre o ponto de situação desse
processo, designadamente, numa resposta que fora dada logo após a transmissão da
reportagem. Nesse ofício é-nos dado conhecimento que o ministério vai promover
um concurso para a realização de uma parceria pública/privada; segundo, verificar
se o estudo ambiental ainda é válido; terceiro, realizar um estudo para saberem se é
viável preencher com betão a falha geológica detectada ou mudar a localização da
barragem. O projecto avança quando este estudo estiver pronto. -----------------------
----------------------------- 2º - Período da Ordem do Dia --------------------------------
- Delegação de competências: - Foi apresentada uma proposta para determinar o
instrutor dos processos de contra-ordenação, determina a alínea p), n.º 2, do art.º
68.º da Lei das autarquias Locais que compete ao Presidente da Câmara Municipal
determinar a instrução dos processos de contra-ordenação. Contudo existem
diplomas onde o legislador estabelece ser a Câmara Municipal a designar o
instrutor. -----------------------------------------------------------------------------------------
Assim sendo, o presidente da Câmara Municipal, solicita, nos termos do disposto
do n.º 1, do art.º 65.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e nos art. ºs 35.º e 36.º do
Código do Procedimento Administrativo, que lhe seja delegada a competência
acima referida, com vista de a mesma poder ser delegada nos vereadores em regime
de Tempo Inteiro. ------------------------------------------------------------------------------
Depois de discutido este assunto a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade,
indicar o funcionário Silvino de Lima Pereira, para instrutor dos processos de
contra-ordenação, por possuir os conhecimentos obtidos nas várias acções de
formação que frequentou e porque já vem instruindo os demais processos. ----------
Foi ainda mencionado, que seria conveniente enviar outros funcionários a acções
de formação sobre a mesma matéria. -------------------------------------------------------
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- Declaração de Utilidade Pública – Baldio da Silveira, Arcas, Ereira, Póvoa e
Lameirinhos: - Seguidamente foi analisado um ofício remetido pelo Conselho
Directivo Baldio da Silveira, Arcas, Ereira, Póvoa e Lameirinhos, solicitando a
declaração de reconhecimento de utilidade pública da construção de um parque de
merendas e de um circuito de manutenção no lugar de Arcas (Sta Maria), freguesia
de Talhadas. ------------------------------------------------------------------------------------
Atendendo ao facto do projecto ser de manifesto interesse municipal, foi
deliberado, por unanimidade considerar esse projecto de reconhecida utilidade
pública, para os devidos e legais efeitos. ---------------------------------------------------
- Proposta de alteração de regulamento: - Foi presente e analisada a proposta de
alteração do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas, na
sequência da possibilidade do município adquirir uma ferramenta (aplicação) para
“Gestão Urbanística” e “Emissão de plantas de Localização”. --------------------------
A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------
- Programa de Generalização do Ensino de Inglês do 1º CEB – Protocolos: - A
Câmara tomou conhecimento dos protocolos celebrados com as várias entidades,
em causa, sobre o programa de generalização do ensino de inglês no 1º CEB. A
Câmara aprovou também os encargos inerentes. ------------------------------------------
- Obras Públicas: -----------------------------------------------------------------------------
1) Aquisições Amigáveis de Terrenos: Seguidamente procedeu-se à análise dos
documentos referentes à negociação de terrenos pela “via do direito privado”
necessário para a execução das seguintes empreitadas: ----------------------------------
1.1) “Caminho no Interior de Cedrim”: ----------------------------------------------------
- Maria Júlia Martins Tavares Gomes, cedência de 70 m2 de terreno, situado em
Aido da Cal, freguesia de Cedrim, gratuitamente, mediante a realização dos
trabalhos indicados no documento. ----------------------------------------------------------
1.2) “Rectificação da Estrada Rocas/Couto de Esteves”: -------------------------------
- António Rodrigues Pereira Cancela, cedência de 258 m2 de terreno, situado em
Papeira, freguesia de Rocas do Vouga, gratuitamente, mediante a realização dos
trabalhos indicados no documento. ----------------------------------------------------------
1.3) “Movimento de Terras na Estrada dos Angios”: ------------------------------------
- Herdeiros (Belarmino/Teresa), cedência de 800 m2 de terreno, situado em
Senhorinha, freguesia de Sever do Vouga, pelo valor de 4.000,00 € (quatro mil
euros). -------------------------------------------------------------------------------------------
Os documentos foram aprovados por unanimidade. --------------------------------------
2) Abertura de concurso: -------------------------------------------------------------------
2.1) Abertura de concurso público - Empreitada “Rua das Póvoas – Muros,
saneamento, águas e repavimentação”: - De acordo com a informação apresentada
pelos Serviços Técnicos de Obras Públicas, foi aprovado, por maioria, com a
abstenção do Dr. João Almeida, abrir um concurso público para “Rua das Povoas –
Muros, saneamento, águas e repavimentação”. --------------------------------------------
2.2) Abertura de concurso – Limitado sem publicação de anúncio – Empreitada
“Rectificação dos acessos à Zona Industrial de talhadas até ao Seixo”: - De acordo
com a informação apresentada pelos Serviços Técnicos de Obras Públicas, foi
aprovado, por unanimidade, abrir um concurso limitado sem publicação de anúncio
para “Rectificação dos acessos à Zona Industrial de talhadas até ao Seixo”. ----------
2.3) Abertura de concurso – Ajuste directo – Empreitada “Bairro Social – Arranjos
no apartamento do Bloco 9 – 1º esquerdo”: - De acordo com a informação
apresentada pelos Serviços Técnicos de Obras Públicas, foi aprovado, por
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unanimidade, abrir um concurso por ajuste directo para “Bairro Social – Arranjos
no apartamento do Bloco 9 – 1º esquerdo”. ------------------------------------------------
2.4) Abertura de concurso – Ajuste directo – Empreitada “Rede de águas pluviais
na Costeira da Arrompida e Cemitério de Paradela”: - De acordo com a informação
apresentada pelos Serviços Técnicos de Obras Públicas, foi aprovado, por
unanimidade, abrir um concurso por ajuste directo para “Rede de águas pluviais na
Costeira da Arrompida e Cemitério de Paradela”. ----------------------------------------
3) Autos de Medição: - Presentes os seguintes autos de medição de trabalhos para
pagamento à medida das disponibilidades financeiras: -----------------------------------
3.1) “Construção do Jardim Infantil de Rocas”: -------------------------------------------
– o Auto de medição n.º 9 de trabalhos previstos, no valor de 4.006,43 € (quatro
mil, seis euros e quarenta e três cêntimos), acrescido do IVA. --------------------------
O documento foi aprovado por maioria. ----------------------------------------------------
3.2) “E.M. 570 – Estrada de Sever à Botica – Rede de Esgotos, rectificação e
pavimentação”: ---------------------------------------------------------------------------------
- o Auto de medição n.º 8 de trabalhos previstos, no valor de 16.991,50 € (dezasseis
mil, novecentos e noventa e um euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA. ----
O documento foi aprovado por maioria. ----------------------------------------------------
3.3) “Instalação de Serviços – Construção de arquivo, cantina e outros serviços – 1ª
Fase”: --------------------------------------------------------------------------------------------
- o Auto de medição n.º 1 de trabalhos previstos, no valor de 16.251,11 € (dezasseis
mil, duzentos e cinquenta e um euros e onze cêntimos), acrescido do IVA. ----------
- o Auto de medição n.º 2 de trabalhos previstos, no valor de 9.622,98 € (nove mil,
seiscentos e vinte e dois euros e noventa e oito cêntimos), acrescido do IVA. -------
Os documentos foram aprovados por unanimidade. --------------------------------------
3.4) “Ampliação e adaptação do Jardim Infantil das Eiras – Escola do 1º Ciclo”: ---
- o Auto de medição n.º 5 de trabalhos previstos, no valor de 10.630,00 € (dez mil,
seiscentos e trinta euros), acrescido do IVA. ----------------------------------------------
- o Auto de medição n.º 5-B de trabalhos imprevistos, aprovados em 13-02-2006,
no valor de 10.279,94 € (dez mil, duzentos e setenta e nove euros e noventa e
quatro cêntimos), acrescido do IVA. --------------------------------------------------------
Os documentos foram aprovados por maioria, com duas abstenções. ------------------
3.5) “Estrada do Couto a Lourizela-Beneficiação”: ---------------------------------------
- o Auto de medição n.º 8 de trabalhos previstos, no valor de 17.976,50 €
(dezassete mil, novecentos e setenta e seis euros e cinquenta cêntimos), acrescido
do IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------
O documento foi aprovado por maioria. ----------------------------------------------------
4) Revisão de preços.
4) Revisão de preços: ------------------------------------------------------------------------
4.1) Empreitada: “Pavimentação da estrada de Cedrim a Paçô”: - Foi apresentada a
revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no montante de 1.169,37 € (mil,
cento e sessenta e nove euros e trinta e sete cêntimos), acrescido do IVA. Tendo o
valor sido confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por unanimidade,
aprová-lo para pagamento, logo que as disponibilidades o permitam. -----------------
4.2) Empreitada: “Ampliação do Colector e Construção de Ramais Domiciliários –
Execução de colector de saneamento no lugar da Portelada”: - Foi apresentada a
revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no montante de 779,29 € (setecentos
e setenta e nove euros e vinte e nove cêntimos), acrescido do IVA. Tendo o valor
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sido confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por unanimidade, aprová-
lo para pagamento, logo que as disponibilidades o permitam. --------------------------
4.3) Empreitada: “Captação, Tratamento e Distribuição de Água Domiciliária –
substituição e manutenção da rede actual”: - Foi apresentada a revisão de preços
relativa à obra em epígrafe, no montante de 22.324,21 € (vinte e dois mil, trezentos
e vinte e quatro euros e vinte e um cêntimos), acrescido do IVA. Tendo o valor
sido confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por unanimidade, aprová-
lo para pagamento, logo que as disponibilidades o permitam. --------------------------
5) Prorrogação de prazo: - Foi apreciado o pedido efectuado pela sociedade
Construtora da Corga, S.A., sobre a prorrogação da empreitada “Rectificação da
Estrada de Souto Chão”. ----------------------------------------------------------------------
Em presença do pedido apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade
com a informação técnica, deliberou a Câmara, por maioria, conceder a
prorrogação graciosa, da obra em curso, por mais trinta dias. ---------------------------
Os membros do PSD votaram contra com declaração de voto vencido, a qual foi
arquivada e dá-se aqui como reproduzida. -------------------------------------------------
6) Levantamento de auto de suspensão: -------------------------------------------------
6.1) “Construção de Escadaria em Silva Escura (acesso à Igreja e arranjos
exteriores)”: - Seguidamente, foi presente o levantamento do auto de suspensão
dos trabalhos da obra de “Construção de Escadaria em Silva Escura (acesso à
Igreja e arranjos exteriores)”, adjudicada à firma ASO – Construções, Lda, datado
de 10 de Abril de 2006. -----------------------------------------------------------------------
O documento foi aprovado por maioria, com os votos contra do Dr. João Almeida e
Eng.º Rodrigues, porque desconhecem os motivos que levaram à suspensão, não se
pronunciando sobre esse assunto, e uma abstenção de Alberto Gonçalves, porque
não votou contra a adjudicação. -------------------------------------------------------------
6.2) “Construção de um edifício para a Biblioteca Municipal”: - Seguidamente,
foi presente o levantamento do auto de suspensão dos trabalhos da obra de
“Construção de um edifício para a Biblioteca Municipal”, adjudicada à firma
Encobarra – Engenharia e Construção, S.A., datado de 18 de Abril de 2006. --------
O documento foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------
7) Ajuste directo – Empreitada “Construção, reparação de muro de suporte
existente e estabilização de talude ao Km 33,100 da EN 162 e “Construção e
reparação de muro de suporte existente na EM 554 – Angios”: - Presente e
analisada uma informação elaborada pelos serviços técnicos, sobre as obras
mencionadas, devido à necessidade de reconstruir estes muros, de forma a repor a
estabilização dos taludes e plataformas das referidas estradas. --------------------------
Foi aprovado por unanimidade, a elaboração de um ajuste directo, com carácter de
urgência, nos termos do n.º 2, alínea d), artigo 48º do Decreto-lei n.º 59/99, de 2 de
Março, para execução dos referidos trabalhos. --------------------------------------------
8) Relatório de análises de propostas - Empreitada “Construção de arquivo,
cantina e outros serviços – 2ª Fase – Acesso às garagens– Intenção de
adjudicação: - Na presença do “Relatório de Análise das Propostas” feito pela
respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no passado dia 18 de Abril
de 2006, para apreciação dos concorrentes, feita a análise, os concorrentes
admitidos e suas propostas foram assim ordenadas: --------------------------------------
- Imoserra - Investimentos Imobiliários, Lda ………………………… 41.272,35 €
- ASO – Construções, Lda ……………………………………………. 43.298,18 €
- Ladário – Sociedade de Construções, Lda …………………………... 43.525,60 €
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- Habigranja – Construções e Obras Públicas, Lda …………………… 44.631,84 €
- SCARP – Soc. de Const. Civis Antº T.Parente, S.A. …………..……. 45.871,90 €
- Construções Carlos Pinho, Lda …………………………………….... 72.393,00 €
Analisada a lista dos preços unitários da proposta, foram encontrados erros na
firma Imoserra – Investimentos Imobiliários, Lda. O valor da proposta não é €
41.272,35 mas sim € 41.271,52. -------------------------------------------------------------
Com base nesta classificação, foi decidido, por unanimidade, aprovar a intenção de
adjudicação daquela empreitada à Firma Imoserra – Investimentos Imobiliários,
Lda, pelo valor da sua proposta no montante de 41.271,52 € (Quarenta e um mil,
duzentos e setenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos), procedendo-se, agora,
à realização da audiência prévia por escrito e elaboração do relatório final. ----------
9) Trabalhos a mais – Empreitada “Estrada do Couto a Lourizela –
Beneficiação”: - Presente e analisada a informação elaborada pelos serviços
técnicos, sobre a 1.ª situação de trabalhos a mais da empreitada referida, adjudicada
à firma Construtora da Corga, S.A., por motivos de terem surgido situações
imprevistas. -------------------------------------------------------------------------------------
O documento foi aprovado por maioria, com a abstenção do Dr. João Almeida e
Eng.º Rodrigues. -------------------------------------------------------------------------------
- Licenciamento 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) Obras de edificação – Construção de uma moradia unifamiliar (r/c + 1) e muros
de vedação: -------------------------------------------------------------------------------------
- Foi aprovado o projecto de arquitectura, requerido por David Portela de Lima, em
Cavadinhas – Cruz do Peso - Sever do Vouga, correspondente ao processo n.º
043/06, devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º
PA 0352/AVP/06. -----------------------------------------------------------------------------
2) Pedido de Destaque: ------------------------------------------------------------------------
- Foi aprovado o pedido de destaque, nos termos dos n.º 4, 6 e 7 do art.º 6.º 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, requerido por Miguel Machado Henriques e Outra, em Irijó
–Rocas do Vouga - Sever do Vouga, correspondente ao processo n.º 004/06. --------
3) Intenção de Indeferimento: ----------------------------------------------------------------
- Foi aprovada a intenção de indeferimento referente ao pedido de construção de
um cabril, efectuado por José Afonso Maia Marques, em Escravilheiro - Sever do
Vouga, Proc.º n.º 012/06, atendendo ao parecer desfavorável da DIVA, nos termos
da alínea c) do n.º 1 do art.º 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com a 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 CPA. -----------------
- Foi aprovada a intenção de indeferimento referente ao pedido de Turismo Rural,
efectuado por Hilário Tavares Pereira, em Couto de Cima – Couto de Esteves,
atendendo ao parecer desfavorável da DREC, nos termos da alínea c) do n.º 1 do
art.º 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 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 CPA. ------------------------------------------------
4) Demolição total da preexistência – Construção de uma moradia unifamiliar
(r/c+1) e muro de vedação: -------------------------------------------------------------------
- Foi aprovado o projecto de arquitectura, requerido por Ermelinda Tavares
Rodrigues, em Azibal – Sever do Vouga, correspondente ao processo n.º 030/06,



Município de Sever do Vouga
Câmara Municipal

8

devendo a requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º PA
0370/AVP/06. ----------------------------------------------------------------------------------
5) Alteração e ampliação de um pavilhão: -------------------------------------------------
- Foi aprovado o projecto de arquitectura para alteração e ampliação de um
pavilhão, requerido por Carvalheira & Bastos, Lda, em Vila Nova - Dornelas –
Sever do Vouga, correspondente ao processo n.º 139/05, devendo o requerente
cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º PA 0375/AVP/06. ----------------
6) Construção de dois aviários: --------------------------------------------------------------
- Foi aprovado o projecto de arquitectura para construção de dois aviários,
requerido por António Rodrigues Ferreira, em Mata – Silveira - Talhadas – Sever
do Vouga, correspondente ao processo n.º 006/06, devendo a requerente cumprir
com o disposto na Informação Técnica n.º PA 0367/AVP/06. --------------------------
7) Construção de um pavilhão industrial: --------------------------------------------------
- Foi aprovado o projecto de arquitectura para construção de um pavilhão
industrial, requerido por Alexandre Martins Pais, em Decide - Dornelas – Sever do
Vouga, correspondente ao processo n.º 008/06, devendo a requerente cumprir com
o disposto na Informação Técnica n.º PA 0366/AVP/06. --------------------------------
8) Projecto de alterações: ---------------------------------------------------------------------
- Foi aprovada a deliberação final, referente ao projecto de alterações, requerido
por Eduardo Coutinho, Lda, em Decide – Dornelas, correspondente ao processo n.º
074/05, devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º
DF 0365/AVP/06. -----------------------------------------------------------------------------
- Taxas – Pedido de isenção: - Presente e analisado um requerimento feito pela a
Associação Desportiva Águias de Carrazedo, a solicitar a isenção do pagamento de
taxas da licença em 14 de Maio próximo, para realizar uma Prova de Atletismo em
Cedrim, denominada “VIII Grande Prova de Atletismo de Carrazedo/2006”. --------
Foi aprovada, por unanimidade, a isenção de taxas e a realização da prova. ----------
- 1.ª Alteração 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 54-A/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 1ª Modificação
Orçamental, que contém a 1ª Alteração ao Orçamento de Despesa no valor de
405.660,00 € (quatrocentos e cinco mil e seiscentos e sessenta euros) e a 1ª
Alteração ao Plano Plurianual de Investimento no valor de 496.405,00 €
(quatrocentos e noventa e seis mil e quatrocentos e cinco euros). A Câmara
Municipal aprovou, por maioria, esta modificação orçamental. Os vereadores João
Almeida, Alberto Gonçalves e António Rodrigues abstiveram-se porque não
tiveram tempo para apreciar este documento. ---------------------------------------------
- Encerramento de Escolas do 1.º Ciclo: - A Câmara tomou conhecimento sobre
a proposta de suspensão de escolas do concelho de Sever do Vouga, nomeadamente
duas escolas do 1.º ciclo para o ano lectivo de 2006/2007: EB1 de Mouta e EB1 de
Parada. -------------------------------------------------------------------------------------------
- Proposta de Atribuição de subsídios às Colectividades: - Foi apresentada a
proposta de atribuição de subsídios às Colectividades, a exemplo de anos
anteriores. ---------------------------------------------------------------------------------------
Foi aprovada, por unanimidade, a atribuição dos seguintes subsídios: -----------------
- Associação de Folclore, Danças e Cantares de Silva Escura ………….. 4.000,00€
- Grupo Típico de Talhadas ……………………………………………....2.000,00€
- Rancho Folclórico de Sever do Vouga ……………………………….....2.000,00€
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- Rancho Folclórico de Rocas ………………………………………….....2.000,00€
- Associação Desportiva Águias de Carrazedo …………………………..1.700,00€
- Associação Cultural e Desportiva de Dornelas …………………...….....1.500,00€
- Associação Desportiva e Cultural de Lourizela ……………………….. 3.000,00€
- Associação Cultural e Social de Couto de Esteves ……………………. 3.500,00€
- Clube Desportivo e Recreativo da Silveira ……………………………. 1.500,00€
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas ……………………………….... 7.500,00€
- JOVOUGA ……………………………………………………………...4.000,00€
- Vouga Sport Clube …………………………………………………….. 1.500,00€
- Associação de Jovens de Talhadas …………………………………….. 1.500,00€
- Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense ……….... 2.500,00€
- Associação Portuguesa de Kemboxing …………………………………... 500,00€
- JAP – Juventude Académica Pessegueirense ……………………….....20.000,00€
- Grupo Desportivo, Cultural e Social Silvaescurense …………………... 2.500,00€
- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga ………....... 7.500,00€
- Clube Desportivo e Cultural de Paradela ………………………………. 2.500,00€
- Banda União Musical Pessegueirense ………………………………......7.500,00€
- Filarmónica Severense ………………………………………………......7.500,00€
- APCDI …………………………………………………………………..5.000,00€
- ANEFA ……………………………………………………………….... 2.500,00€
- Associação de Artesãos de Sever do Vouga ………………………….... 1.500,00€
- Associação de Artesãos de Rocas ……………………………………....... 750,00€
- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga …………. 20.000,00€
- Associação de Cantares do Vouga ……………………………………….. 750,00€
- Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga ……. 1.500,00€
- Clube Recreativo e Cultural de Talhadas …………………………........ 1.500,00€
- Associação de Jovens de Pessegueiro …………………………………….750,00€
- Corpo Nacional de Escutas (de Rocas) ………………………………….. 750,00€
- Liga dos Amigos de Romezal ………………………………………….... 750,00€
- Associação de Pais e/ou Encarregados de Educação dos Alunos da Escola E.B.
2.3 …….......................................................................................................... 750,00€
- Associação de Pais e/ou Encarregados de Educação dos Alunos da Escola
Secundária …..................................................................................................750,00€
- Associação de Pais e/ou Encarregados de Educação dos Alunos das Escolas de
Talhadas ........................................................................................................ 500,00€
- Associação de Pais da Freguesia de Cedrim …………………………….. 500,00€
- Associação de Pais e/ou Encarregados de Educação do Núcleo Escolar de
Freguesia Pessegueiro ……………………………………………………... 600,00€
- Associação de Pais e/ou Encarregados de Educação do Núcleo Escolar de Sever
do Vouga …………………………………………………………………... 600,00€
- Assoc.  de Pais e Enc. de Educação do Núc. Escolar de Dornelas ………. 500,00€
Foram registados os seguintes comentários, sobre este assunto: ------------------------
João Almeida: Referiu que deveríamos seguir o “princípio da discriminação
positiva”, na ponderação para a atribuição dos subsídios às colectividades. ----------
António Rodrigues: Mencionou que atendendo ao carácter da entidade deveria ser
destacada nos subsídios. O vereador referia-se à Associação dos Bombeiros
Voluntários de Sever do Vouga. -------------------------------------------------------------
O presidente informou que é reconhecido o apoio dado à instituição, nas diferentes
formas de ajuda e em momentos distintos. Para a apreciação do apoio do Município
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é necessário englobar as restantes ajudas realizadas ao longo do ano, tais como, na
aquisição de equipamentos, na comparticipação com gastos relacionados com o
combate a incêndios, à resolução do problema da Contribuição Autárquica, e, agora
com o apoio para a remodelação do quartel. -----------------------------------------------
Assim, o apoio atribuído aos bombeiros não se cinge apenas ao valor indicado
nesta relação, mas ao somatório de todas as ajudas. --------------------------------------
- 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 – Ensino Recorrente: - Presente e analisada uma lista de despesas referente ao
Ensino Recorrente. ----------------------------------------------------------------------------
A câmara decidiu aprovar o apoio em espécie por conta do subsídio aprovado. -----
2 – União Humanitária dos Doentes com Cancro – Pedido de Apoio: - Presente
e analisado um oficio remetido pela Associação Humanitária dos Doentes com
Cancro, solicitando apoio para a prossecução dos seus objectivos. ---------------------
A câmara decidiu não aprovar a atribuição de qualquer subsídio, devido a
dificuldades financeiras e orçamentais. -----------------------------------------------------
3 – Fundação Xanana Gusmão – Agradecimento: – A câmara tomou
conhecimento do agradecimento da Fundação Xanana Gusmão, relativo a um
donativo que o Município de Sever do Vouga prestou no âmbito da Campanha –
“Do sonho à Realidade” – promovida pela Câmara de Oliveira de Azeméis. ---------
4 – Celebração da Carta de Geminação – Município francês de Montmagny: -
Presente e analisada a proposta para a cerimónia de celebração da Carta de
Geminação, que ocorrerá de 9 a 12 de Junho próximo. Convite feito ao Município
de Sever do Vouga pelo seu congénere francês de Montmagny, no âmbito do
processo Europeu das Geminações e no seguimento das acções desenvolvidas entre
estes dois Municípios. -------------------------------------------------------------------------
Foi aprovada, por unanimidade a proposta apresentada de adesão, para ser
submetida à apreciação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------
5 – Alteração de pavimento da empreitada “Rectificação da Estrada de Souto
Chão”: - Presente e analisada uma informação elaborada pelos serviços técnicos,
referente à apresentação de uma proposta por parte do empreiteiro da obra
mencionada (Construtora da Corga, S.A.) para alterar a pavimentação. ---------------
A câmara aprovou, por maioria, com a abstenção do Dr. João Almeida, a alteração
do pavimento, desde que não se verificasse um aumento do valor dos trabalhos,
designadamente, quanto ao custo por metro quadrado. Contudo, a Câmara
Municipal recomendou que fosse alertado o empreiteiro para dar cumprimento à
situação indicada no ponto n.º 3 da Informação Técnica. --------------------------------
O empreiteiro deverá respeitar criteriosamente o que se encontra exarado nesse
ponto da informação. --------------------------------------------------------------------------
-------- 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. --


