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-------------------------------------------ACTA N.º 2/2008---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e oito de Janeiro de 2008.---------------------------------------- No dia vinte e oito de Janeiro do ano de dois mil e oito, 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; Dr.
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte,
António Martins Pereira, Dr. João Miguel Tavares de Almeida, José Carlos Martins
Ribeiro e Eng.º António Bispo Rodrigues, Vereadores.----------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e dez minutos, tendo sido
dispensada a leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia,
previamente, a todos os membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no
final da mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- FINICIA – Parecer (Metalcôvo)------------------------------------------------------------------ Zona Industrial de Irijó – Cedência de Lotes--------------------------------------------------- Publicação de Livro – Apoio---------------------------------------------------------------------- Cinema – Alteração do Preço dos Bilhetes------------------------------------------------------ AMRia – Transferência---------------------------------------------------------------------------- Fábrica da Igreja Paroquial de Talhadas – Apoio---------------------------------------------- Aquisições por Via do Direito Privado---------------------------------------------------------- Licenciamentos de Obras Particulares----------------------------------------------------------1) Projectos de Arquitectura----------------------------------------------------------------------2) Deliberações Finais----------------------------------------------------------------------------- Horário de Funcionamento------------------------------------------------------------------------ Fundos de Maneio---------------------------------------------------------------------------------- Restituições------------------------------------------------------------------------------------------ Anulação de Receita-------------------------------------------------------------------------------- Movimentos de Encerramento de Exercício---------------------------------------------------- Roteiro da Arte da Talha nas Igrejas Paroquiais do Concelho-------------------------------- Cortejo de Carnaval 2008-------------------------------------------------------------------------- Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Junta de Freguesia de Palmaz – 6º Raid-----------------------------------------------------2) Apoio – Colectividades---------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, foram dados a conhecer os seguintes assuntos:----------------------------------IDP – Instituto do Desporto de Portugal, I.P.: - O presidente da Câmara deu conhecimento
do ofício n.º 33, de 22 de Janeiro último, onde informam que a candidatura apresentada à
“Medida 2 – “O Primeiro Relvado””, mereceu aprovação técnica por parte do IDP.
Também, informou que, para serem aproveitados os recursos financeiros comparticipados
no âmbito do QREN, através do POVT – Programa Operacional Temático Valorização do
Território, em princípio, será necessário prorrogar ou suspender a realização dos trabalhos
que faltam realizar na empreitada do “Arrelvamento do Campo Municipal”, pese embora
os transtornos provocados nas entidades que pretendem usufruir do Campo Municipal, tais
como, a Associação Desportiva Severense. Aproveitou para informar que o mesmo
poderia acontecer na empreitada da “Pista Ciclável”, embora tenha sido aprovada uma
candidatura em “overbooking”.------------------------------------------------------------------------
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Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------João Almeida – Informou que as minutas das reuniões, como acontece com as actas,
devem ser assinadas pelo presidente da Câmara e quem elabora esses documentos.
Aproveitou para perguntar ao Director de Departamento, se os vereadores tinham direito à
“Senha de Presença” quando estão presentes nas sessões da Assembleia Municipal. O
Director de Departamento respondeu que tinham direito a esse abono.-------------------------António Rodrigues – Apresentou algumas questões sobre o Campo Municipal,
designadamente, sobre a informação transmitida acerca do financiamento das fases
colocadas a concurso. O presidente da Câmara informou que a fase, em curso, do
arrelvamento, não foi objecto de qualquer candidatura aprovada através de fundos
comunitários. O vereador António Rodrigues alegou ter depreendido que a 3ª fase
(Arrelvamento) tinha sido objecto de financiamento FEDER.-------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------FINICIA – Parecer (Metalcôvo): - Foi ratificado, por unanimidade, o parecer emitido para
instruir o processo de candidatura apresentado, pela sociedade “Metalcôvo – Metalúrgica
do Covo, Lda.”, ao programa FINICIA.-------------------------------------------------------------Zona Industrial de Irijó – Cedência de Lotes: - Presente uma carta de Manuel Dias
Tavares manifestando o seu interesse em adquirir um lote ou dois na Zona Industrial de
Irijó para instalação de uma oficina de automóveis. Foi aprovada, por unanimidade, a
venda do Lote n.º 1 da Zona Industrial de Irijó a Manuel Dias Tavares.-----------------------Publicação de Livro – Apoio: - Presente um pedido de apoio de Nuno Tavares para a
publicação de um livro de ficção da sua autoria. Depois de analisado o pedido, foi
deliberado, por unanimidade, não apoiar nem patrocinar a publicação do referido pedido,
uma vez que não se trata de uma publicação alusiva ao património do Município. Tendo
sido esse o caso, ter-se-ia ponderado de forma diferente.-----------------------------------------Cinema – Alteração do Preço dos Bilhetes: - Foi aprovado, por maioria, alterar os preços
dos bilhetes de cinema, passando a ser os seguintes:----------------------------------------------- Cinema comercial: 4,00€;------------------------------------------------------------------------- Cinema infantil: 3,00€;---------------------------------------------------------------------------- Cinema alternativo: 3,00€-----------------------------------------------------------------------Votação: A favor - Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, António Pereira e
José Ribeiro; Abstenções: João Almeida e António Rodrigues.--------------------------------AMRia – Transferência: - Foi aprovado, por unanimidade, o valor de 1.290,56€ (mil,
duzentos e noventa euros e cinquenta e seis cêntimos) de comparticipação por parte do
Município referente ao Projecto “Agir para Ligar”.-----------------------------------------------Fábrica da Igreja Paroquial de Talhadas – Apoio: - Presente um ofício por parte da
Paróquia de Talhadas, onde solicita um apoio por parte do Município para obras de
conservação e restauro da Igreja Matriz de Talhadas. Foi aprovado, por unanimidade,
atribuir um subsídio no valor de 12.500,00€ (doze mil e quinhentos euros), destinado a
fazer face aos encargos com os trabalhos de conservação e restauro do tecto da Igreja
Matriz de Talhadas, composto por doze pinturas no tecto da nave central, datadas de 1812,
consideradas de elevado valor arquitectónico, em vias de ser classificado, conforme
processo que contará com o apoio e colaboração do Município.---------------------------------O vereador Raul Duarte não participou na apreciação e votação deste ponto, por se ter
ausentado, temporariamente, do salão nobre do Município.--------------------------------------Aquisições por Via do Direito Privado: - Presentes e analisados os seguintes autos de
expropriação amigáveis 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) “Alargamento da Estrada de Acesso a Bouços - Paradela”:------------------------------------ de Fernando Soares Rodrigues, residente no lugar de Ribeiro, freguesia de Sever do
Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 85m2.----------------------------b) “Rectificação dos Acessos à Zona Industrial de Talhadas até ao Seixo”:-------------------- de António Silva Pinho, residente na freguesia de Talhadas, venda de uma parcela de
terreno com 72m2 pelo valor de 360,00€ (trezentos e sessenta euros);----------------------
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do Centro Recreativo e Cultural de Talhadas, com sede na freguesia de Talhadas,
venda de uma parcela de terreno com 669m2 e uma construção onde funciona o bar do
clube pelo valor de 3.345,00€ (três mil, trezentos e quarenta e cinco euros) e 2.688,40€
(dois mil, seiscentos e oitenta e oito euros e quarenta cêntimos), respectivamente;------- de Avelino Nogueira Silva Pinheiro, residente no lugar do Seixo, freguesia de
Talhadas, venda de uma parcela de terreno com 138m2 pelo valor de 690,00€
(seiscentos e noventa euros);---------------------------------------------------------------------- de Manuel Pereira dos Santos, residente na freguesia de Pessegueiro do Vouga,
cedência gratuita de uma parcela de terreno com 149m2.------------------------------------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) Projectos de Arquitectura: - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes projectos
de arquitectura:------------------------------------------------------------------------------------------- de Maria Orlanda Tavares Gradim, para alterações ao projecto inicial, no lugar do
Calvário, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 155/07), ficando a aprovação
condicionada ao cumprimento do disposto na Informação Técnica PA 0048/AVP/08;-- de José Cruz dos Santos e Outro, para construção de um muro de suporte de terras na
Zona Industrial dos Padrões, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 009/08);------------ de Henrique Manuel Tavares Batista, para alteração e ampliação de preexistência
destinada a actividade industrial, no lugar de Silveira, freguesia de Talhadas (Proc. n.º
067/07), ficando a aprovação condicionada ao cumprimento do disposto na Informação
Técnica PA 0047/AVP/08.-----------------------------------------------------------------------2) Deliberações Finais: - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações
finais:------------------------------------------------------------------------------------------------------ de Pedro Jorge Fernandes, Unipessoal, para alteração de espaço físico ara confecção de
padaria/pastelaria, na freguesia de Talhadas (Proc. n.º 079/07) devendo o requerente
cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF 0049/AVP/08;--------------------- da Aviarestal – Produção Avícola, Lda., para segunda alteração ao projecto inicial, no
lugar de Presa Nova – Arestal, freguesia de Dornelas (Proc. n.º 123/07), devendo o
requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF 0043/AVP/08;------- de Álvaro da Silva Nogueira, para instalação de um estabelecimento de bebidas na Rua
30 de Junho, freguesia de Dornelas (Proc. n.º 141/07), devendo o requerente cumprir
com o disposto na Informação Técnica n.º DF 0046/AVP/08.------------------------------Horário de Funcionamento: - Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de alargamento
excepcional de horário apresentado por José Silvestre Gaspar Fecha para o estabelecimento
“O Júnior” situado em Couto de Esteves, no dia 4 de Fevereiro até às 07:00 para festejo do
Carnaval.-------------------------------------------------------------------------------------------------Fundos de Maneio: - Tomando em consideração o previsto no ponto 2.9.10.1.11, do
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprovou o POCAL, e para fazer face a
despesas urgentes e inadiáveis, foi ratificado manter constituídos os fundos de maneio para
o ano económico de 2008, de acordo com os seguintes valores:---------------------------------Presidência..................................................................................................................250,00€
Secretaria.....................................................................................................................100,00€
Centro das Artes e do Espectáculo..............................................................................150,00€
Jardins de Infância.......................................................................................................550,00€
Foi aprovado, também, por unanimidade, o Regulamento Interno respeitante aos fundos de
maneio.---------------------------------------------------------------------------------------------------Restituições: - Presentes dois pedidos de restituição de valores referentes ao pagamento de
facturas de água. Depois de analisados, foi aprovado, por unanimidade, fazer as seguintes
restituições:----------------------------------------------------------------------------------------------- O valor de 33,76€ (trinta e três euros e setenta e seis cêntimos) ao requerente Custódio
Coelho Leite, na sequência de um erro na leitura da factura de água;---------------------- O valor de 29,78€ (vinte e nove euros e setenta e oito cêntimos) ao requerente José
Luis Pereira Ribeiro, na sequência do agravamento do preço debitado durante seis
meses.------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anulação de Receita: - Foi aprovada, por unanimidade, a anulação do seguinte documento de
receita:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Documento n.º 1, referente a vinhetas devolvidas de Janeiro de 2008 (transportes
escolares).-------------------------------------------------------------------------------------------Movimentos de Encerramento de Exercício: - Porque não foi concluída a informação dos
movimentos de encerramento do ano económico de 2007, este assunto foi adiado para a
próxima reunião.----------------------------------------------------------------------------------------Roteiro da Arte da Talha nas Igrejas Paroquiais do Concelho: - Presente e analisado uma
proposta enviada por Maria Clara de Paiva Vide Marques para a execução de um trabalho
sobre os retábulos de talha das Igrejas Paroquiais do concelho de Sever do Vouga. Foi
aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pelo valor de 1.500,00€ (mil e
quinhentos euros) a ser pago em tranches mensais de 250,00€ (duzentos e cinquenta
euros), ficando o Município com os direitos de autor.---------------------------------------------Cortejo de Carnaval 2008: - À semelhança de anos anteriores, foi deliberado, por
unanimidade, contribuir com um subsídio de 4,00€ por cada aluno do concelho que
participe no corso carnavalesco de 2008, assim como disponibilizar autocarros para o
transportes dos mesmos. Foi, também, decidido fazer o corte da Av. Comendador Augusto
Martins Pereira para pesados, com colocação de uma placa no cruzamento da Senhorinha e
nos Padrões e para o trânsito em geral entre o cruzamento da Rua da Igreja e a rotunda do
Sobreiral, na mesma avenida.-------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Junta de Freguesia de Palmaz – 6º Raid: - A Junta de Freguesia de Palmaz vem solicitar
o parecer da Câmara Municipal referente à passagem do 6º Raid (passeio todo o terreno)
pelo nosso concelho. Foi aprovado, por unanimidade, emitir um parecer favorável à
passagem por caminhos do Município, no trajecto assinalado na planta.-----------------------2) Apoio – Colectividades: - Foi aprovado, por unanimidade, fazer o adiantamento do
subsídio de valor igual a 50% do aprovado no ano passado aos clubes com provas de
futebol em curso de acordo com o seguinte:--------------------------------------------------------- Associação Desportiva e Cultural de Lourizela.................................................1.500,00€
- Associação Desportiva Severense.....................................................................3.750,00€
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas...............................................................3.750,00€
- Juventude Académica Pessegueirense.............................................................10.000,00€
- Clube Recreativo e Cultural de Talhadas..........................................................2.500,00€
---- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja acta em minuta
foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido
elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

