--------------------------------------ACTA N.º 1/2006----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia nove de Janeiro de 2006. ------------------------------------- No dia nove de Janeiro 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. ----------------------------------------------------------------------------O presidente da câmara informou os restantes membros deste órgão que o vereador
Raul Duarte, em princípio, viria mais tarde, porque foi participar numa reunião em
Lisboa, em representação do Município. --------------------------------------------------O vereador Raul Duarte compareceu às 17,10 horas, participando apenas nas duas
últimas deliberações. ---------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas, 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----------------------------------- Protocolo com a ACRPV; ----------------------------------------------------------------- Acessos ao rio Vouga – decisão; --------------------------------------------------------- Tarifário da água; -------------------------------------------------------------------------- Auto n.º 6 – “Estrada Municipal de Nespereira de Baixo”; ------------------------ Caducidade de adjudicação; ------------------------------------------------------------- Contas finais: -------------------------------------------------------------------------------------“Rectificação e Pavimentação da Estrada de Cedrim a Penouços (EN
328)”; ------------------------------------------------------------------------------------------------“Rede Viária – Construção e Conservação de pequenos troços –
Reparação de muros no acesso à Póvoa do Fundo”; ---------------------------------------“Construção de Infra-Estruturas para Prevenção de incêndios – Ponto de
água PC1 no Arestal”; ----------------------------------------------------------------------------“Ampliação do colector e construção de ramais domiciliários –
Levantamento de tampas de Saneamento/águas pluviais”; ------------------------------“Escolas Primárias – Reparação, conservação e segurança – Escola de
Cedrim”; --------------------------------------------------------------------------------------------“Rede viária – Construção e conservação de pequenos troços – Caminho
dos Mourouços”; ----------------------------------------------------------------------------- Licenciamento de obras particulares; -------------------------------------------------- Despachos; ----------------------------------------------------------------------------------- Anulação de receita e despesa – 2005; -------------------------------------------------- Despachos; ----------------------------------------------------------------------------------- Associação de Kemboxing – Protocolo desportivo; ---------------------------------- Associação de Kemboxing – Realização do Campeonato Nacional de Light e
Full Contact; ---------------------------------------------------------------------------------- Associação de Kemboxing – Realização de Campeonato Regional de todas as
modalidades; ---------------------------------------------------------------------------------- Taxas de utilização do Pavilhão, Piscina e Salão; ------------------------------------ Pedido de professor de apoio; ------------------------------------------------------------

- Pedido de apoio logístico para Rallye (Arouca, Sever do Vouga, Vale de
Cambra e Oliveira de Azeméis); ---------------------------------------------------------- Universidade Júnior – Programa de Verão – Pedido de apoio; ------------------- Orquestra Filarmonia das Beiras – Programa Música nas Escolas; ------------- Outros assuntos: ---------------------------------------------------------------------------1-Fundos de Maneio; -----------------------------------------------------------------------2- Empreitada: “Estrada da Póvoa do Meio ao Sobreiral e ao Largo da
Vasilvouga – Indemnização. --------------------------------------------------------------------------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia--------------------------Alberto Gonçalves: - Volta a referir a necessidade do executivo promover a adesão
do Município ao programa de aproveitamento da biomassa, devido às vantagens
que vêem dessa iniciativa, quer para o aproveitamento de restos florestais, bem
como, para a limpeza de matas e prevenção de incêndios. ------------------------------Informa que o Município de Oliveira de Frades está a concretizar uma parceria com
a sociedade Martifer, S.A. para desenvolverem naquele concelho esta actividade. -Manuel Soares: - Deu conhecimento que já participaram em várias reuniões sobre o
mesmo assunto, onde já foi solicitado um estudo, designadamente, com os gestores
da Central de Mortágua. ---------------------------------------------------------------------Também estamos a ser contactados para sermos parceiros da Central de Biomassa
de Carregosa. Contudo, apesar da boa vontade em desenvolver o aproveitamento da
biomassa, sabemos que as populações opõem-se à implantação das centrais, porque
sabem do tratamento de resíduos poluentes, tais como, os resíduos de matadouros e
fábricas do calçado, com produtos que libertam muitas dioxinas. ---------------------Por último, é necessário saber se essa actividade será rentável, porque senão
faltarão os investidores. ----------------------------------------------------------------------António Rodrigues: - Apresenta um pedido de sinalização do troço de estrada junto
ao cruzeiro na entrada para Rocas, porque é um local onde se forma gelo na
estrada, principalmente, nesta época do ano, provocando alguns despistes. ----------João Almeida: - Sobre o tema da convocatória e ordem do dia, refere um Acórdão
do Supremo Tribunal Administrativo que informa dever ser enviada com dois dias
úteis de antecedência. ------------------------------------------------------------------------Em relação à obra “Beneficiação da estrada de Nogueira/Gândara/Paçô” solicita
uma cópia do auto n.º 3/A. Esse documento foi entregue na reunião. -----------------Coloca uma questão sobre a “Construção nos Amiais” para saber o que acontece
quando o munícipe não cumpre com as instruções que lhe foram dadas. -------------António Coutinho: - Aproveita o assunto, para referir que não compreendeu a
notícia publicada no jornal local, depois das explicações dadas na reunião onde foi
abordado esse assunto, onde todos os membros presentes manifestaram que
compreenderam a explicação dada. --------------------------------------------------------Manuel Soares: - Considera aquela notícia de um país “terceiro mundista”, onde o
autor do anúncio escreve o artigo e pergunta-se a si mesmo, dando seguidamente
também a resposta. ---------------------------------------------------------------------------João Almeida: - Refere tratar-se de um artigo de opinião. ------------------------------Manuel Soares: - Acrescenta, sobre a questão colocada que não foi instaurado o
processo de contra-ordenação porque os serviços técnicos contactaram no local o
proprietário e pediram-lhe para não efectuar qualquer beneficiação ou obra na casa

sem o respectivo licenciamento, e o particular limitou-se a construir os muros na
zona envolvente. ------------------------------------------------------------------------------Volta a referir que aquela intervenção vai ser realizada numa zona não
intervencionada, situada na parte mais alta do lugar e, a intervenção dos Amiais
está a ser feita na parte mais baixa. ---------------------------------------------------------Contudo, nestas situações devemos ponderar primeiro, ou seja, deve prevalecer o
bom senso, senão vejamos, numa conversa com o vereador António Rodrigues,
fiquei a saber que a redacção do jornal encontra-se num espaço não licenciado para
aquele fim. Mas, como me disse que vai legalizar a situação, entendo que não deve
ser instaurado qualquer processo. ----------------------------------------------------------António Coutinho: - Lamenta que na última reunião não tenha referido que não foi
bem esclarecido. ------------------------------------------------------------------------------João Almeida: - A explicação foi bem dada, mas acrescenta ter ficado com a
dúvida que apresentou agora, cujo presidente da câmara explicou muito bem. ------Continua, perguntando agora, sobre o PDM. ---------------------------------------------O presidente da câmara informa os vereadores dos procedimentos em curso para a
Revisão do PDM. -----------------------------------------------------------------------------O vereador pergunta-lhe se é possível fazer-se uma reunião entre os vereadores da
oposição com os técnicos que estão a trabalhar nessa revisão. -------------------------O presidente da câmara informa que poderão falar com o arquitecto do Município,
para combinarem a realização dessa reunião. -------------------------------------------------------------------------- 2º - Período da Ordem do Dia -------------------------------- Protocolo com a ACRPV: - Na sequência do ofício remetido pela Associação
Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga, datado de doze de Dezembro de
dois mil e cinco, foi aprovado o subsídio no valor de 50.000,00€, mediante a
celebração de protocolo. Os pagamentos serão processados e pagos em prestações
de acordo com as disponibilidades financeiras do Município. -------------------------- Acessos ao rio Vouga – decisão: - Na sequência da deliberação tomada na última
reunião, foi notificado o senhor Ilídio Pereira de Bastos para remover as vedações
colocadas nos caminhos considerados públicos de acesso ao Rio Vouga. ------------Através da comunicação datada de 3 de Janeiro deste ano, o senhor Ilídio Pereira
de Bastos refere que não remove aquelas vedações. -------------------------------------O vereador João Almeida perguntou se podia solicitar uma certidão desse
documento, tendo o presidente da câmara respondido afirmativamente. -------------Sobre a utilização daqueles caminhos, o presidente da câmara acrescentou ter sido
informado que os bombeiros no verão costumam utilizar aqueles que são
transitáveis para acederem ao rio e encherem os auto-tanques no combate a fogos
florestais. ---------------------------------------------------------------------------------------Posto isto, foi decidido por unanimidade, manter a posição tomada na última
reunião sobre este assunto, ou seja, dar continuidade ao procedimento seguinte,
mais concretamente, remetendo-se o processo para a nossa consultora jurídica
proceder à apresentação do pedido de “providência cautelar” no tribunal
competente e organizar o respectivo processo judicial para entrega dentro do prazo.
- Tarifário da água: - Este assunto foi adiado para a próxima reunião. --------------- Obras públicas: ----------------------------------------------------------------------------1) Auto de medição: Presente e aprovado, por maioria, o seguinte auto de medição
de trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras: -------------

1.1) “Estrada Municipal de Nespereira de Baixo”: ---------------------------------------– o Auto de medição n.º 6 de trabalhos previstos, no valor de 4.150,75 € (quatro
mil, cento e cinquenta euros e setenta e cinco cêntimos), acrescido do IVA; --------Na votação do auto de medição registaram-se quatro votos a favor e três
abstenções, dos vereadores João Almeida, António Rodrigues e Alberto Gonçalves,
porque não acompanharam o respectivo processo. ---------------------------------------2) Caducidade de adjudicação: - Presente e analisada a informação, emitida pelo
director de departamento, sobre a caducidade da adjudicação da obra “Reabilitação
do antigo caminho-de-ferro da “Linha Vale do Vouga” para percurso
pedonal/ciclável de Paradela à Foz, incluindo obras de restauração e conservação
da Ponte de Santiago – 1.ª fase”, foi aprovada, por maioria, a caducidade da
adjudicação, com duas abstenções dos membros João Almeida e António
Rodrigues. -------------------------------------------------------------------------------------3) Empreitadas - Contas finais: - Seguidamente, foram apresentadas e analisadas
as contas finais das seguintes empreitadas: ------------------------------------------------ “Rectificação e Pavimentação da Estrada de Cedrim a Penouços (EN 328)”, já
concluída, elaborada pelos respectivos serviços e que apresenta o valor de
481.579,97€ (quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos e vinte e nove euros e
noventa e sete cêntimos), para efeitos de inventário; ------------------------------------- “Rede Viária – Construção e Conservação de Pequenos Troços – Reparação de
Muros no Acesso à Póvoa do Fundo”, já concluída, elaborada pelos respectivos
serviços e que apresenta o valor de 25.896,15€ (vinte e cinco mil, oitocentos e
noventa e seis euros e quinze cêntimos), para efeitos de inventário; ------------------- “Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios – Ponto de Água
PC1 no Arestal”, já concluída, elaborada pelos respectivos serviços e que apresenta
o valor de 6.126,71€ (seis mil, cento e vinte e seis euros e setenta e um cêntimos),
para efeitos de inventário; -------------------------------------------------------------------- “Ampliação do colector e construção de ramais domiciliários – Levantamento de
tampas de Saneamento/águas pluviais”, já concluída, elaborada pelos respectivos
serviços e que apresenta o valor de 8.104,95€ (oito mil, cento e quatro euros e
noventa e cinco cêntimos), para efeitos de inventário; ----------------------------------- “Escolas Primárias – Reparação, conservação e segurança – Escola de Cedrim”, já
concluída, elaborada pelos respectivos serviços e que apresenta o valor de
125.498,24€ (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito euros e vinte
e quatro cêntimos), para efeitos de inventário; -------------------------------------------- “Rede viária – Construção e conservação de pequenos troços – Caminho dos
Mourouços”, já concluída, elaborada pelos respectivos serviços e que apresenta o
valor de 17.498,88€ (dezassete mil e quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta e
oito cêntimos), para efeitos de inventário; ------------------------------------------------Estes documentos foram aprovados por maioria, com três votos a favor e três
abstenções dos membros João Almeida, António Rodrigues e Alberto Gonçalves,
por não terem acompanhado as respectivas empreitadas. -------------------------------- 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: -----Projectos de Arquitectura: --------------------------------------------------------------------

- Foi aprovado, o seguinte projecto de arquitectura, para Construção de uma
moradia unifamiliar, requerido por José Carlos Martins da Seca, no lugar de
Castanheiros – Senhorinha - Sever do Vouga - Proc. n.º 115/05, devendo o
requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF 0002/AVP/06. -- Foi aprovado, o seguinte projecto de arquitectura e deliberação final, referente à
Construção de um muro suporte e vedação, requerido por Fernando Miguel Bastos
Pereira, no lugar de Vessadas - Paçô - Sever do Vouga - Proc. n.º 119/05, devendo
o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF 0953/AVP/05.
- Foi aprovado, o seguinte projecto de arquitectura, referente à Construção de uma
moradia unifamiliar (cave + r/c + 1), requerido por Raul Matias Cardoso, no lugar
de Forno - Ribeiro - Sever do Vouga - Proc. n.º 140/05, devendo o requerente
cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º PA 0039/AVP/06. ---------------Projecto inicial – alterações: ----------------------------------------------------------------- Foi aprovado definitivamente o projecto de alterações ao projecto inicial,
requerido por Joaquim dos Santos Eira, no lugar de Ponte – Pessegueiro do Vouga
– Sever do Vouga - Proc. n.º 158/04, devendo o requerente cumprir com o disposto
na Informação Técnica n.º DF 0004/AVP/06. --------------------------------------------Licenciamentos industriais: ------------------------------------------------------------------ Foi aprovado definitivamente o pedido de licenciamento referente à ampliação de
um pavilhão industrial, requerido por ILC – Transformação de Metais, Lda, no
lugar de Sequeiros – Silva Escura – Sever do Vouga – Proc. N.º 064/05, devendo o
requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF 0006/AVP/06. –
- Foi aprovado o pedido de licenciamento industrial, requerido por Leonel Soares
Ferreira, no lugar de Irijó – Rocas do Vouga – Sever do Vouga – Proc. N.º 109/05,
devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º I
0031/AVP/06. ---------------------------------------------------------------------------------Propriedade horizontal: ----------------------------------------------------------------------- Foi aprovada a propriedade horizontal, requerida por HERMICENTRO –
Empreendimentos Imobiliários, Lda, na Rua do Ribeiro – Sever do Vouga – Proc.
N.º 037/04, devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica
n.º I 0030/AVP/06. ---------------------------------------------------------------------------- Despachos: - A Câmara Municipal ratificou os seguintes despachos de
licenciamento de obras particulares: Proc.º n.º 104/2005, Proc.º n.º 118/1993, Proc.º
n.º 149/2003, Proc.º n.º 63/2005, Proc.º n.º 108/2005. ------------------------------------ Anulação de receita e despesa – 2005: - Presente e analisada a informação
emitida pelo director de departamento, sobre os movimentos de encerramento do
ano económico de 2005. Foram aprovadas as anulações. -------------------------------- Despachos: - A Câmara Municipal tomou conhecimento das licenças e livretes
emitidos durante o mês de Dezembro/2005, com base na competência delegada,
assim distribuídas: ----------------------------------------------------------------------------- Fogueiras e Queimadas, da licença n.º 131 à 141; --------------------------------------- Bailes, da licença n.º 44 à 45; -------------------------------------------------------------- Livretes, licenças n.ºs 1847 e 1935; ------------------------------------------------------- Condução Ciclomotores, 15 licenças e renovações; ------------------------------------- Máquinas Diversão, da licença 73 à 75; --------------------------------------------------

- Cemitérios, uma licença de inumação n.º 16 e uma licença de transladação; -------- Caça, licença Caça grossa n.º 76; ---------------------------------------------------------- Mapas Horários, 3 licenças de prolongamento horário. -------------------------------- Associação de Kemboxing – Protocolo desportivo: - Presente e aprovada uma
minuta do protocolo desportivo, entre a Câmara Municipal e a Associação de
Kemboxing – DOJO de Sever do Vouga, para utilização do Ginásio municipal de
Sever do Vouga. ------------------------------------------------------------------------------- Associação de Kemboxing – Realização do Campeonato Nacional de Light e
Full Contact e realização de Campeonato Regional de todas as modalidades: Foram presentes e analisados dois ofícios, emitidos pela associação para a
realização destes dois eventos. Depois de avaliadas as vantagens e

desvantagens da realização dos mesmos, designadamente, no pavilhão
gimnodesportivo com as condições do conhecimento da associação, decidiu
a Câmara Municipal por pedir o adiamento da realização desses eventos
neste concelho, para o próximo ano. -----------------------------------------------Para esta decisão, teve também relevância o facto de num futuro próximo,
este Município pretender realizar obras de beneficiação no pavilhão
polidesportivo, para proporcionar melhores condições de acolhimento aos
participantes e organização. ---------------------------------------------------------- Taxas de utilização do Pavilhão, Piscina e Salão: - Seguidamente, foi apreciada
a proposta de alteração das taxas de utilização do Pavilhão, Piscina e Salão
(Ginásio). O Vice-Presidente prestou os esclarecimentos adequados sobre as
alterações pretendidas, designadamente, quanto ao conjunto de taxas em vigor para
utilização do pavilhão, onde deverá existir apenas uma taxa única. -------------------Foi aprovado, por unanimidade, submeter esta proposta à apreciação e aprovação
da Assembleia Municipal, após a audiência pública que deverá ser realizada nos
termos do Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------------- Pedido de professor de apoio: - Foi presente e analisada uma informação da
animadora desportiva – Sandra Rodrigues – a solicitar um professor de apoio para
auxiliar nas actividades desportivas – Projecto “Saber Viver” para os jardins de
infância e lares de 3.ª idade. -----------------------------------------------------------------Depois das dúvidas suscitadas sobre este assunto, mais concretamente, sobre a
afectação dos encargos com o pessoal, foi decidido retirar este ponto da ordem do
dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Pedido de apoio logístico para Rallye (Arouca, Sever do Vouga, Vale de
Cambra e Oliveira de Azeméis): - Presente e analisado um e-mail enviado por
Binário - Topo de Gama, a solicitar o pedido de colaboração no evento “Passeio de
Regularidade Histórica/Binário Topo de Gama”. A câmara decidiu, por
unanimidade, aprovar o apoio. --------------------------------------------------------------- Universidade Júnior – Programa de Verão – Pedido de apoio: - Como já
aconteceu nos anos anteriores, a Universidade do Porto promove todos os anos uma
actividade durante uma semana, destinada aos jovens para os aproximar do meio e
ambiente universitário. -----------------------------------------------------------------------Devido à receptividade dos jovens deste concelho e interesse público desta
iniciativa, decidiu o órgão executivo, por unanimidade, apoiar com os meios

necessários a participação dos jovens deste concelho no evento “Universidade
Júnior 2006”, promovido por aquele estabelecimento de ensino superior. ------------ Orquestra Filarmonia das Beiras – Programa Música nas Escolas: - Sobre
este assunto, foi decidido, por unanimidade, promover a realização de duas sessões
por dia, ao preço de 1.500€, para implementação da iniciativa “Programa
Pedagógico Música na Escola 2006”, com o tema “O Carnaval dos Animais, de
Camille Saint- Saëns”, promovida pela Filarmonia das Beiras. ------------------------Foram, também, aprovados os demais encargos com a realização das duas sessões.
- 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-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 deliberado, por unanimidade,
manter constituídos os fundos de maneio aprovados, na reunião do passado dia 2 de
Novembro, designadamente, para os seguintes fins: -------------------------------------Presidência ………………………………………………………………… 250,00€
Director Departamento ……………………………………………………. 100,00€
Centro das Artes e do Espectáculo ………………………………………... 150,00€
Jardins de Infância ………………………………………………………… 550,00€
2- Empreitada: “Estrada da Póvoa do Meio ao Sobreiral e ao Largo da
Vasilvouga - Indemnização: - Sobre este assunto a Sociedade Construtora da
Corga, S.A. apresentou um documento em que informa prescindir de qualquer
indemnização referente à conclusão dos trabalhos dessa empreitada. A câmara
tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. -______________________________________________
______________________________________________

