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--------------------------------------ACTA N.º 9/2006----------------------------------------
-------- Reunião ordinária do dia oito de Maio de 2006. ----------------------------------
-------- No dia oito de Maio 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. António José Martins
Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Dr. João Miguel
Tavares de Almeida, Alberto Henriques Gonçalves e Eng.º António Bispo
Rodrigues, Vereadores. -----------------------------------------------------------------------
---------- Estiveram ausentes os senhores presidente da câmara Dr. Manuel da Silva
Soares e o vereador António Martins Pereira. As faltas foram justificadas. -----------
--------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e treze 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-----------------------------------
- Grande Prémio Ciclismo da ABIMOTA; ----------------------------------------------
- Aquisições Amigáveis de Terrenos; -----------------------------------------------------
- Licenciamentos de obras particulares; -------------------------------------------------
- Despachos; -----------------------------------------------------------------------------------
- Campo de Férias; ---------------------------------------------------------------------------
- Subsídio CET; -------------------------------------------------------------------------------
- Outros Assuntos: ---------------------------------------------------------------------------
1 – RADUGA – Agradecimento; ----------------------------------------------------------
2 – Abertura de Concurso: “Instalação de Serviços – Unidade de Saúde de
Rocas – Movimentos de terras”. -----------------------------------------------------------
-----------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia---------------------------
João Almeida – Indagou sobre os dois pedidos apresentados e cujas respostas ainda
não foram dadas. O Dr. Hélder informou terem desencadeado alguns
procedimentos, para ser dada uma resposta coerente. O vereador respondeu não ser
necessário dar-se a esse trabalho, nem incomodar os particulares, porque apenas
desejava saber o que se pode construir naquela zona e se o particular indicado
possui licenciada a construção que está a realizar. ----------------------------------------
O vereador aproveitou para apresentar dois pedidos de informação: um sobre a
mobilidade de deficientes e o segundo sobre a Ficavouga/2005. -----------------------
----------------------------- 2º - Período da Ordem do Dia --------------------------------
- Grande Prémio Ciclismo da ABIMOTA: - Presente e analisado um ofício
remetido pela ABIMOTA (Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas,
Ferragens, Mobiliário e Afins), referente à 28ª Edição do Grande Prémio
ABIMOTA, em Ciclismo, para Corredores das Classes Elite e Sub-23 a realizar no
período compreendido de 01 a 04 de Junho de 2006, onde referem que uma das
etapas passa pelo concelho de Sever do Vouga, nomeadamente por Talhadas. -------
No entanto surgiram dúvidas quanto à passagem no concelho, devido às etapas
indicadas não referirem concretamente que a prova passe em Sever do Vouga.
Perante esta situação, decidiu a Câmara Municipal adiar a apreciação do pedido de
apoio e autorizar a passagem da prova no concelho caso se confirme. -----------------
- Obras Públicas: -----------------------------------------------------------------------------
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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) “Arruamento do Cemitério - Caminho no Interior de Cedrim – 1ª Fase”: ------
- Raul Fernando da Silva Bastos, cedência de 150 m2 de terreno, situado em Aido
da Cal, freguesia de Cedrim, pelo valor de 750,00 €. -------------------------------------
1.2) “Alargamento da Macida ao Extremo”: ----------------------------------------------
- Élio Ladeira Ferreira, cedência de 20 m2 de terreno, situado em Vale - Macida,
freguesia de Talhadas, gratuitamente, mediante a realização dos trabalhos indicados
no documento. ----------------------------------------------------------------------------------
Os documentos foram aprovados por unanimidade. --------------------------------------
- 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) Intenção de Indeferimento: ----------------------------------------------------------------
- Foi aprovada a intenção de indeferimento referente ao pedido de emissão de
autorização de utilização (oficina de reparação de automóveis), efectuado por
António Macedo da Costa, Proc.º n.º 048/05, pelas razões evocadas na informação
técnica e nos termos do n.º 6 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------
- Despachos: - A Câmara Municipal tomou conhecimento das licenças e livretes
emitidos durante o mês de Abril/2006, com base na competência delegada, assim
distribuídas: -------------------------------------------------------------------------------------
- Fogueiras e Queimadas: 04 licenças; ------------------------------------------------------
- Bailes/ Arraial: 04 licenças; ----------------------------------------------------------------
- Livretes/ 2ªs vias: 02 licenças; -------------------------------------------------------------
- Condução Ciclomotores/ Transferências: 09 licenças e 12 Renovações Licenças
Condução; --------------------------------------------------------------------------------------
- Cemitérios: 02 licenças; ---------------------------------------------------------------------
- Feiras e Mercados: 01 licença; -------------------------------------------------------------
- Caça/Renovação Carta Caçador: 03 licenças. --------------------------------------------
- Campo de Férias: - Seguidamente foi analisado um ofício remetido pela senhora
Maria Isabel Teles Quinteiro Lopes Silva, a solicitar a colaboração do município,
para a realização de um campo de férias na região. ---------------------------------------
Depois de prestado o esclarecimento às dúvidas suscitadas pelos vereadores
presentes, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, aceitar e apresentar uma
candidatura para constituição de um campo de férias neste concelho, sob a
coordenação do Município, em termos logísticos, designadamente, na escolha do
pessoal afecto ao campo de férias, recepção de inscrições, recebimento das
inscrições e pagamento dos encargos inerentes. -------------------------------------------
- Subsídio CET: - Presente e analisada uma informação exarada pelos serviços
técnicos de Acção Social, sobre a proposta realizada pela Universidade de Aveiro,
no âmbito do Curso de Especialização Tecnológica (CET), designado de Instalação
e Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos, que está a funcionar na Escola
Secundária de Sever do Vouga. --------------------------------------------------------------
A proposta consiste no apoio ao melhor aluno do Curso, através da atribuição de
um prémio monetário. -------------------------------------------------------------------------
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Sobre este assunto o vereador Alberto Gonçalves mencionou que se poderia
escalonar para três melhores alunos, em vez de um, com os montantes de 500 €,
300 € e 200 €. ----------------------------------------------------------------------------------
A proposta foi submetida à aprovação, tendo sido 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 – RADUGA - Agradecimento: - A câmara tomou conhecimento do
agradecimento exarado pela Associação RADUGA, pela colaboração e serviços
prestados pelo município no projecto PT-1.1-45-2005, no âmbito do programa
Juventude. ---------------------------------------------------------------------------------------
2 – Abertura de Concurso: “Instalação de Serviços – Unidade de Saúde de
Rocas – Movimentos de terras”: ----------------------------------------------------------
De acordo com a informação apresentada pelos Serviços Técnicos de Obras
Públicas, foi aprovado, por unanimidade, abrir um concurso por ajuste directo para
“Instalação de Serviços – Unidade de Saúde de Rocas – Movimentos de terras”. ---
----------------------------- 3º - Período destinado ao Público----------------------------
Foram anotadas as seguintes intervenções: ------------------------------------------------
de Hermínio Henriques Pereira de Lima, residente em Nogueira, que apresentou
uma questão sobre o licenciamento de um pavilhão construído próximo do aviário
que possui em Nogueira, devidamente legalizado. ----------------------------------------
Ficou decidido que os Serviços Técnicos averiguassem a situação referida e
posteriormente dar uma resposta ao munícipe. --------------------------------------------
de Carlos Alberto Henriques Tavares, residente em Nogueira, para solicitar uma
resposta à comunicação entregue no dia 20/3/2006. O senhor Carlos Tavares
solicitou que lhe fosse dada uma resposta sobre o pedido apresentado ainda hoje,
porque esteve presente na última reunião pública e ficara com a sensação que lhe
seria dada uma resposta nos dias a seguir à reunião. --------------------------------------
O Vice-Presidente comprometeu-se a dar uma resposta ao pedido apresentado. -----
-------- 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. --


