
--------------------------------------ACTA N.º 16/2005-------------------------------------- 
-------- Reunião ordinária do dia vinte e cinco de Agosto de 2005. --------------------- 

-------- No dia vinte e cinco de Agosto do ano de dois mil e cinco, 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, para redacção da respectiva acta. ------------ 

-------- O presidente da câmara faltou à reunião, tendo justificado a sua ausência 

por escrito, conforme documento distribuído. --------------------------------------------- 

-------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e trinta 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-----------------------------------
Apreciação de projectos de arquitectura de obras particulares e projectos  de 
especialidades (aprovados) -----------------------------------------------------------------
Parecer – Projecto “Criação do Próprio Emprego ------------------------------------
AMRia - Apoio -------------------------------------------------------------------------------- 
Associação - Apoio --------------------------------------------------------------------------- 
Despachos -------------------------------------------------------------------------------------- 
- Outros Assuntos:  ------------------------------------------------------------------------ 

1) 10ª Modificação Orçamental ------------------------------------------------------- 
2) Licença de Espectáculos – Quiosque do Centro Cívico ----------------------- 
3) Auto de Medição----------------------------------------------------------------------- 
4) Prorrogação de Prazo---------------------------------------------------------------- 
5) Abertura de Concursos: ------------------------------------------------------------- 

5.1) “Pavilhão Polidesportivo – Beneficiação das Infra-Estruturas e 
Instalações”---------------------------------------------------------------------------- 
5.2) “Ampliação e Adaptação do Jardim Infantil de Talhadas”------------ 
5.3) “Ampliação e Adaptação do Jardim Infantil das Eiras/Escola do 1º 
Ciclo”----------------------------------------------------------------------------------- 

6) Aquisição Amigável de Terreno--------------------------------------------------- 
-----------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia--------------------------- 
-------- Intervieram, neste período, para indicar algumas sugestões: ------------------- 

Vice-Presidente – Justifica o seu atraso com a explicação de ter tido uma reunião 

com vários habitantes dos lugares da Arrota e Pombal. Os mesmos vieram mostrar 

o seu desagrado por estarmos a realizar um furo no Largo do Pombal. ---------------- 

Juvenal Costa  - Visto que houve novo fornecimento de massas betuminosas, 

lembra que devem ser tapados os buracos na Zona Industrial dos Padrões e na 

Senhorinha. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à sinalização, deve ser colocado um espelho junto ao Talho Moura, bem 

como separadores na estrada de Nogueira, em frente aos senhores Francisco 

Martins e Carlos Tavares. -------------------------------------------------------------------- 

António Rocha -  Recomenda a colocação de mais um espelho em Nogueira, no 

largo, junto à entrada para a casa do Sr. Hermenegildo, porque essa entrada situa-se 

em cima da curva e possui muito pouca visibilidade. ------------------------------------- 

António Martins Pereira: - Recomenda também, a colocação de um espelho em 

Paredes de Baixo, na estrada do Sobral, onde existe um PT.----------------------------- 

Elisabete Costa -  Explicou um acontecimento que ocorreu em Rocas, junto ao café 

e parque, felizmente sem gravidade, por falta de gradeamento para protecção das 

pessoas que circulam a pé naquela zona e poderão cair, como foi o sucedido. 

Recomenda que se coloque gradeamento (resguardo) entre os cafés no centro de 

Rocas, para evitar que volte a acontecer a queda de pessoas naquele local. ----------- 



---------------------------------------2º - Ordem do Dia-------------------------------------- 
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) Informação prévia: ----------------------------------------------------------------------- 

1.1) PROMODOIS – Investimentos Imobiliários, S.A: foi aprovado o pedido de 

Informação Prévia para instalação de um estabelecimento de restauração e bebidas, 

todavia, a instalação de bilhares será sujeita a informação dos estabelecimentos 

escolares aquando da apresentação do pedido de licenciamento. ----------------------- 

2) Parecer – Projecto “Criação do Próprio Emprego”: - Foi presente o ofício do 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, nº3412/DC-EAG/05, datado 

de10/08/2005 a solicitar parecer desta entidade nos termos do disposto no artigo 

24º, nº2, alínea a) da Portaria nº196/A/2001, de 10 de Março, com as alterações 

introduzidas pela Portaria nº255/2002, de 12 de Março, sobre a candidatura de 

António Augusto de Macedo Cruz para a criação de próprio emprego. A Câmara 

decidiu proferir parecer favorável à pretensão. -------------------------------------------- 

3) AMRia - Apoio: - Dada a necessidade da AMRia adquirir equipamento no 

âmbito dos respectivos projectos, cuja despesa é suportada pelos municípios 

associados, foi decidido, por unanimidade, aprovar os seguintes apoios a suportar 

por esta entidade: ------------------------------------------------------------------------------ 

Para o projecto GeoMarketing ……………………………………..……… 166,61€ 

Para o projecto GeoInvest …………………………………………………  930,91€ 

4) Associação - Apoio:  - Lido um pedido de subsídio do Centro de Alcoólicos 

Recuperados do Distrito de Aveiro, foi decidido, por unanimidade, não prestar 

qualquer apoio devido às dificuldades orçamentais e financeiras desta entidade. ---- 

5) Despachos – Delegação de Poderes:  - Presente a habitual resenha dos 

despachos proferidos pelo presidente da Câmara no uso dos poderes delegados, ao 

longo da quinzena, relacionados com o licenciamento de obras, de actividades 

diversas, registo e licença de motociclos, que a Câmara ratificou.---------------------- 

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

- 10ª Modificação Orçamental ------------------------------------------------------------- 
Foram apreciados os documentos referentes à 10ª Modificação Orçamental de 

2005, que compreende a 9ª Alteração ao Orçamento da Despesa, compreendendo 

reforços no montante de 345.900,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e novecentos 

euros), a 7ª Alteração ao Plano de Investimentos com reforços no valor de 

278.800,00 (duzentos e setenta e oito mil e oitocentos euros) e anulações num total 

de 321.400,00 (trezentos e vinte e um mil e quatrocentos euros) e a 4ª Alteração ao 

Plano de Actividades com anulações no valor de 20.000,00 (vinte mil euros) e 

reforços no valor de 20.000,00 (vinte mil euros). ----------------------------------------- 

Depois de prestados os esclarecimentos sobre este documento, o mesmo foi 

colocado à votação, tendo o órgão executivo aprovado, por unanimidade, a décima 

modificação orçamental deste ano económico. ------------------------------------------- 

- Obras públicas: ----------------------------------------------------------------------------- 

1) Abertura de Concurso por Ajuste directo; ------------------------------------------
A Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga informa através de um ofício que é 

urgente e necessário o alcatroamento da estrada do Cabeço da Forca a Nogueira, 

porque tem havido muitas queixas dos moradores daquela zona. A Câmara decidiu 

abrir um concurso por ajuste directo com consulta a três entidades nos termos da 

alínea d), do nº2, do artigo 48º do Decreto-Lei 59/99 de 2 de Março. ------------------ 

- Licença de Espectáculos – Quiosque do Centro Cívico:   --------------------------- 



Foi presente um pedido de licenciamento para baile com música gravada no Centro 

Cívico da Vila par festejar um aniversário, com início às 00h00 e termo às 8h00, 

requerido por Luís Filipe Tavares da Silva Pedro. A Câmara aprovou nas seguintes 

condições: --------------------------------------------------------------------------------------- 

a) o som deverá ser moderado a partir da 3h00; ------------------------------------- 

b) deverá ser cumprida a Lei do ruído; ------------------------------------------------ 

c) o requerente  deverá se responsabilizar pelos danos e limpezas no recinto. -- 

- Aquisição Amigável de Terreno: - Presente e analisado o seguinte auto de 

expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências 

foram efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, 

a satisfação dos encargos que deles constam, para realização das seguintes 

empreitadas: ------------------------------------------------------------------------------------ 

a) “Estrada da Gândara/Nogueira/Paçô”. --------------------------------------------------- 

- de António Martins Pereira, residente Cristêlo, freguesia de Pessegueiro do 

Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 70m
2
, mediante execução 

do compromisso assumido no auto; ---------------------------------------------------------  

b) “Rectificação e pavimentação da estrada de Penouços (Cruzamento da E.N.328-

Cedrim- até à Escola das Hortas)”. --------------------------------------------------------- 

- de Modesto Fernando Pereira Matos, cedência gratuita de uma parcela de terreno 

com 160m
2
, mediante execução do compromisso assumido no auto; ------------------ 

-------- 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, Director de Departamento, que também a redigi.  

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

 


