Município de Sever do Vouga
Câmara Municipal

--------------------------------------ACTA N.º 12/2006--------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de Junho de 2006. ------------------------------- No dia vinte e seis de Junho do ano de dois mil e seis, na vila de Sever do
Vouga, edifício dos Paços do Concelho, reuniu o órgão executivo como
habitualmente, com a presença dos funcionários Luís Figueiredo Martins, Director
de Departamento Administrativo e Financeiro, e Rui Fernando Fernandes Loureiro,
Licenciado, Técnico Superior de Contabilidade, para redacção da respectiva acta. --------- Foram registadas as seguintes presenças: Dr. Manuel da Silva Soares,
Presidente da Câmara Municipal; Dr. António José Martins Coutinho, VicePresidente; Raul Alberto Conceição Duarte, António Martins Pereira, Dr. João
Miguel Tavares de Almeida, Alberto Henriques Gonçalves, Vereadores. Esteve
ausente o Vereador Eng.º António Bispo Rodrigues, por motivos de formação
profissional. -------------------------------------------------------------------------------------------- A justificação da falta do vereador Eng.º António Rodrigues foi transmitida
pelo Dr. João Almeida, tendo o presidente da câmara municipal solicitado a
apresentação de uma justificação por escrito, para dar-se cumprimento ao que se
encontra previsto na Lei das Autarquias Locais. ------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e cinco minutos,
tendo sido lida a acta da reunião anterior, que o fora já, em parte, assinada em
minuta no final da mesma. -------------------------------------------------------------------Seguidamente, o presidente da câmara municipal perguntou se desejavam fazer
algum reparo ou melhoria a introduzir à acta que fora elaborada. ---------------------A acta foi aprovada, por unanimidade, para ser assinada nos termos da legislação
em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------- Venda de garagens – Acta do Júri; ----------------------------------------------------- Outros Assuntos: --------------------------------------------------------------------------1) Expropriação – Construção de infra-estruturas para prevenção de
incêndios – Ponto de Água – PC3 Borralhal; ------------------------------------------2) Solidários – Pedido de subsídio para construção da sua Sede; -----------------3) Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo Escolar de Sever
do Vouga – Subsídio para POC; ---------------------------------------------------------4) AICE – Confirmação da aceitação do Município nesta Associação; ----------5) Modificação do Articulado do Regulamento de Resíduos Sólidos; ------------6) Laricão – Pedido de encerramento e isenção de pagamento no período de
Dezembro a Fevereiro; ---------------------------------------------------------------------7) Licenciamento de obras particulares – Pedido de informação prévia –
Operação de loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia--------------------------Seguidamente, o presidente da câmara questionou se havia algum vereador que
pretenderia intervir no período antes da ordem do dia. ----------------------------------Alberto Gonçalves: Tomou a palavra e informou os membros que a partir desta
reunião irá trazer a esta câmara as obras que julga necessárias nas freguesias do
Concelho. Nesta reunião, começou pelas obras da freguesia de Paradela,
questionando o presidente sobre os espaços sobrantes da EN 328, na zona de
Soutelo. O presidente informou que já foi colocada relva por duas ocasiões, mas
que a relva não pegou, pois a terra não fixa a água. O vice-presidente comunicou
que está prevista a colocação da relva para Outubro ou Novembro, pois na altura de
verão a sua colocação é inviável. Alberto Gonçalves, conclui que se está analisado
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o problema, se já têm solução, então só falta resolve-lo. Seguidamente, apresentou
diversas obras de intervenção a serem realizadas, ou por trabalhadores do
município ou por pequenas empreitadas, nos seguintes locais: na encosta da
Arrompida; Eiras à Arrompida; Bouça Pedra a tipografia; acesso ao Pisão;
construção do muro na Portela; alargamento da estrada para o campo; Vila Nova à
Teca; passagem pedonal; melhoria do aspecto da fábrica das massas; e o
abastecimento de água da Freguesia de Paradela. ----------------------------------------Manuel Soares: Informou que existem poucos trabalhadores na instituição para
esse tipo de serviço, e que alguns se encontram de baixa médica. No caso de
pequenas empreitadas, avisa que os empreiteiros não gostam de fazer este tipo de
serviço, pois são pequenos troços, em zonas diferenciadas da freguesia, que
acarretam bastantes custos de deslocação. Relativamente ao abastecimento de água
à freguesia de Paradela, informa que esta é da responsabilidade da Junta de
Freguesia, não podendo o Município dar qualquer tipo de subsídio. Assim, e não só
para este caso, as Juntas de Freguesia que gerem sistemas de abastecimento de
água, ou passam para a gerência do Município ou tem que ser elas próprias a
solucionar os seus problemas, como também acontece com os sistemas que o
Município gere. -------------------------------------------------------------------------------Raul Duarte: Solicitou para intervir. Reconheceu conhecer os problemas existentes
nessa freguesia, mas que não existe só essa freguesia, existem mais 8 freguesias.
No alargamento para o campo, referiu que essa intervenção só deveria ser feita se
existir uma expropriação na entrada para essa estrada, de modo a ser melhorado o
tráfego nesse espaço. -------------------------------------------------------------------------António Coutinho: Interveio, dizendo que esperava que o vereador Alberto
Gonçalves apresenta-se trabalhos a serem realizados noutras freguesias e não só na
freguesia de Paradela do Vouga. ------------------------------------------------------------António Martins Pereira: Dirigiu-se à mesa, colocando a seguinte questão: “se de
alguma forma se podia congratular o serviço excepcionalmente prestado pelo
anterior Comandante da Guarda Nacional Republicana de Sever do Vouga. --------Manuel Soares: Informou a sua aceitação, propondo um voto de louvor e
agradecimento. Desta forma foi aprovado por unanimidade e por voto secreto, um
voto de louvor e agradecimento ao antigo Comandante da Guarda Nacional
Republicana de Sever do Vouga, Evaristo Narciso Antunes Videira, pelos serviços
prestados em prol da comunidade concelhia de Sever do Vouga. ---------------------João Almeida: Comunica à Câmara a construção de um barracão à face da estrada
em Vila Seca. O Dr. Hélder estava presente, tomou conhecimento e adoptará as
diligências necessárias para averiguar sobre a legalidade dessa construção. -------------------------------------- 2º - Período da Ordem do Dia -------------------------------- Venda de garagens – Acta do Júri: Deu-se conhecimento à Câmara da Acta do
Júri da venda das garagens realizada em 05 de Abril de 2006. -------------------------- Outros assuntos: - Antes de serem apreciados os assuntos não incluídos na
ordem do dia, foi colocada a questão aos membros presentes sobre o impedimento
na apreciação desses assuntos. Por não haver qualquer objecção, foram admitidos e
apreciados os seguintes documentos/assuntos: -------------------------------------------1) Expropriação – Construção de Infra-estruturas para prevenção de
incêndios – Ponto de Água – PC3 Borralhal - Etelvina do Carmo Marques,
cedência de 280 m2 de terreno, situado em Olheiro - Borralhal, pelo valor de
420,00€; ----------------------------------------------------------------------------------------2
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2) Solidários – Fundação para o Desenvolvimento Cooperativo e Comunitário
– Esta fundação pretende apresentar uma candidatura para obras de restauro da
Casa da Fonte, ala direita. Sendo que a comparticipação é de 70%, solicitam um
subsídio para suportar os restantes 30%. No uso da competência conferida na alínea
a), do n.º 4, do artigo 60º, da lei das Autarquias Locais, foi deliberado por
unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, na condição da candidatura ser
aprovada, a pagar de acordo com as disponibilidades do município e na proporção
do total dos documentos de despesa apresentados; --------------------------------------3) Associação de Pais e Encarregados de educação do Núcleo Escolar de Sever
do Vouga – Subsídio para POC - Apresentado e analisado o ofício remetido pela
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo Escolar de Sever do
Vouga, solicitando um subsídio para apoio nos encargos com um POC, para o
prolongamento dos alunos do 1.º CEB da Escola da Senhorinha. Foi aprovado, por
unanimidade, o subsídio no valor de 725,00 € (setecentos e vinte e cinco euros); --4) AICE – Associação Internacional de Cidades Educadoras – Apresentado o
ofício remetido por esta associação, a Câmara tomou conhecimento da aceitação da
adesão do Município de Sever do Vouga; -------------------------------------------------5) Modificação do Articulado do Regulamento de Resíduos Sólidos – Foi
aprovado, por unanimidade, a alteração dos artigos 26º e 38º, do Regulamento de
Resíduos Sólidos, para ser submetido à apreciação por parte da Assembleia
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------6) Laricão – Pedido de encerramento e isenção de pagamento no período de
Dezembro a Fevereiro – Sobre este pedido, João Almeida, alerta para se acautelar
se não existem outras pessoas interessadas neste estabelecimento caso as regras
assim fossem. Manuel Soares, esclarece que na altura do concurso só existiu esta
proposta para o aluguer deste espaço. Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de
encerramento e isenção do pagamento da renda no período de Dezembro a
Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------7) Licenciamento de obras particulares – Pedido de informação prévia –
Operação de loteamento - Tendo em conta a legislação pertinente e as
informações técnicas dadas, foi indeferido o pedido de licenciamento nos termos da
alínea a) do n.º 1 do art. 24.º do DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com nova
redacção do DL n.º 177/01, de 4 de Junho, requerido por Severo Clemente Rocha.
Notificando-se o requerente para audiência escrita nos termos do CPA. --------------------- Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos desta reunião
pelas 16 horas e 30 minutos, de que para se constar se lavrou a presente acta que
vai ser assinada pelos membros presentes depois de lida por mim, Rui Fernando
Fernandes Loureiro, que também a redigi. -------------------------------------------------
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