Município de Sever do Vouga
Câmara Municipal

-------------------------------------------ACTA N.º 21/2006---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia treze de Novembro de 2006.------------------------------------------- No dia treze de Novembro 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. Manuel da Silva Soares, Presidente da
Câmara Municipal; Dr. António José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto
Conceição Duarte, , Dr. João Miguel Tavares de Almeida, Eng.º António Bispo Rodrigues
e Alberto Henriques Gonçalves, Vereadores, e falta justificada do membro António
Martins Pereira, conforme documento apresentado.--------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e vinte minutos, tendo sido lida a
acta da reunião anterior, que o fora já, em parte, assinada em minuta no final da mesma.------- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Ponto de Situação de Processo Cautelar – Informação---------------------------------------- Pedidos de Audiência – Conhecimento---------------------------------------------------------- XIV Raid Passeio Terras de Cambra – Pedido de Parecer------------------------------------ FINICIA – Esclarecimento------------------------------------------------------------------------ Junta de Freguesia de Dornelas – Subsídio----------------------------------------------------- Filarmónica Severense----------------------------------------------------------------------------- APENEPEV----------------------------------------------------------------------------------------- APENESEV----------------------------------------------------------------------------------------- Associação Cultural e Desportiva de Talhadas------------------------------------------------- AMRIA – Comparticipações---------------------------------------------------------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Recepções Definitivas------------------------------------------------------------------------------ “Caminho no Interior de Cedrim” – Parecer Jurídico------------------------------------------ “Rectificação da Estrada de Souto Chão” – Parecer Jurídico--------------------------------- “Fornecimento de Elementos de Serralharia com Aplicação” – Abertura de Concurso-- “Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem” - Levantamento de Auto
de Suspensão de Trabalhos------------------------------------------------------------------------ Auto de Recepção Provisória----------------------------------------------------------------------- “Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves” – Auto de Suspensão de
Trabalhos-------------------------------------------------------------------------------------------- “Fornecimento de Mão-de-Obra incluindo Materiais e Equipamento para Trabalhos de
Construção Civil” – Abertura de Concurso----------------------------------------------------- “Biblioteca Municipal de Sever do Vouga” – Mudança de Subempreiteiro –
Elevadores------------------------------------------------------------------------------------------- “Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra – Rectificação – 2ª Fase” – Abertura de
Concurso--------------------------------------------------------------------------------------------- Licenciamentos de Obras Particulares----------------------------------------------------------1) Informação Prévia------------------------------------------------------------------------------2) Projecto de Arquitectura------------------------------------------------------------------------3) Licença Especial para Obras Inacabadas----------------------------------------------------4) Deliberação Final-------------------------------------------------------------------------------5) Audiência Oral----------------------------------------------------------------------------------6) Indeferimento------------------------------------------------------------------------------------ Empréstimo de 2005 – Aditamento ao Contrato----------------------------------------------- Alteração do Regulamento de Sistema de Controlo Interno – Artigo 5º-------------------- Festa de Natal 2006--------------------------------------------------------------------------------- Convívio de Natal 2006---------------------------------------------------------------------------- APPLA – Contrato-Programa---------------------------------------------------------------------
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Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Vereação – Requerimento---------------------------------------------------------------------2) Vouga Sport Clube – Melhoramentos no Roçário-----------------------------------------3) Vouga Sport Clube – Prova Ralicrosso no Campeonato FIA 2008----------------------4) Lotes 1 e 2 da Zona Industrial de Irijó-------------------------------------------------------5) Iluminação de Natal----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia-------------------------------- Seguidamente, o presidente da câmara perguntou se havia algum vereador que
desejava intervir no período antes da ordem do dia.-----------------------------------------------João Almeida – solicitou a presença do funcionário Luís Simões para lhe colocar algumas
questões.-------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara respondeu que esse procedimento não era correcto, porque o
vereador acabava sempre por apresentar um requerimento a solicitar uma resposta por
escrito, normalmente, após inquirir os funcionários na reunião da Câmara.-------------------O presidente da Câmara informou que as questões devem ser-lhe colocadas pelos
vereadores e se souber responder presta imediatamente os esclarecimentos desejados,
senão anota e dá uma resposta por escrito conforme estabelece a Lei das Autarquias
Locais.----------------------------------------------------------------------------------------------------Portanto, o vereador João Almeida colocou a questão ao senhor presidente da Câmara, para
saber quem tinha autorizado colocar tapete betuminoso junto à casa do senhor João, em
Vila Seca, funcionário desta entidade.---------------------------------------------------------------Seguidamente, o presidente perguntou ao vereador Raul Duarte se conhecia a situação
indicada. O vereador respondeu que não conhecia. -----------------------------------------------O presidente da Câmara concluiu que iria indagar junto dos serviços e seria dada uma
resposta mais tarde ao vereador João Almeida.----------------------------------------------------Continuando, o vereador João Almeida perguntou se era verdade o que fora publicado no
“Caima Jornal” sobre os acordos estabelecidos entre a concessionária da A25 a Junta de
Freguesia e o Município.------------------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara respondeu que a questão levantada nas notícias publicadas nada
tinha a ver com o Município. Essa situação foi despoletada no seio da Assembleia de
Freguesia de Talhadas, referiu o senhor presidente.-----------------------------------------------Em relação ao Município, informou que não foram celebrados acordos. Foram realizadas
reuniões nos locais com os responsáveis da concessionária, onde frisamos ser necessário
colocar-se tapete em Doninhas e no largo da Senhora da Graça até à Vide.-------------------Informou que não sabia o que estava negociado entre a SCUT e a Junta de Freguesia. Mas,
da parte da sociedade Mota e Companhia, disse o senhor presidente: “Temos tudo
composto como pretendemos e solicitamos”. Acrescentou terem feito mais do que o
solicitado. No entanto, o problema surge de Talhadas para o outro lado (poente).-----------Quanto às notícias, disse que são copiadas e colocadas afirmações que não dizemos,
porque nunca deu qualquer audiência ao jornal mencionado, concluiu o presidente da
Câmara.--------------------------------------------------------------------------------------------------Acrescentou, também, que para além da referida reunião, foi enviado um ofício a indicar
ser necessário intervir naqueles dois troços (Doninhas e Vide). Mas, a concessionária
respondeu que a estrada já se encontrava muito degradada e apresentaram fotografias a
comprovar. Por esse motivo, remetemos para a consultora jurídica apenas para efectuar
uma pressão relativa no sentido de conseguirmos a concretização desse pedido – referiu o
senhor presidente.---------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, foi apresentada uma proposta dirigida ao presidente da Câmara e subscrita
pelos vereadores do PSD, onde solicitam a gravação de todas as reuniões do órgão
executivo. O presidente da Câmara deferiu o pedido apresentado pelos vereadores.--------------------------------------------2º - Período da Ordem do Dia----------------------------------Ponto de Situação de Processo Cautelar – Informação: - O presidente prestou alguns
esclarecimentos, designadamente, sobre a dificuldade em identificar os proprietários dos
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terrenos, onde surgiram algumas dúvidas que pairavam sobre a posse daqueles terrenos.
Esta situação provocou um atraso do processo. O processo desenvolve-se para saber se são
públicos os acessos ao rio, onde alguns são centenários ou milenares. Aqueles acessos
serviam de passagem aos madeireiros, que utilizavam o rio para transportar madeira e,
também, pelos pescadores. O senhor presidente continuou, dizendo que existem trilhos a
pé onde o Município e a freguesia nunca gastaram qualquer verba, razão pela qual será
necessário recorrer à justiça para se saber qual a sua classificação, porque há
jurisprudência onde se entende que um caminho é público se utilizado por tempos
imemoriais. Seguidamente, o vereador António Rodrigues questionou o presidente da
Câmara perguntando se achava eticamente correcto que a advogada escolhida para o
processo relacionado com os acessos ao Rio Vouga, partilhe a mesma morada do gabinete
da consultora jurídica que, solicitou impedimento porque já prestara alguns serviços para o
senhor Ilídio Pereira de Bastos e, a referida advogada defenda o Município neste processo.
O presidente da Câmara respondeu que desconhecia qualquer impedimento. A advogada
demonstrou possuir conhecimentos e competências para instruir este processo. Além do
mais, a advogada demonstrou ser uma especialista nesta área. Contudo, considerou bem
colocada a questão por parte do vereador, tendo dito o senhor presidente que iria indagar
junto da advogada para saber se possui a isenção necessária para defender este processo.
Por ultimo, os vereadores do PSD solicitaram uma cópia completa do processo relacionado
com este assunto. A cópia fora entregue durante a reunião.-------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do ponto de situação do processo cautelar n.º 500/06.9
BEVIS – Caminhos de acesso ao Rio Vouga.------------------------------------------------------Pedidos de Audiência – Conhecimento: - A Câmara tomou conhecimento dos pedidos de
audiência efectuados pelo senhor presidente da Câmara, em relação ao projecto “Memorial
dos Mártires da Liberdade”.------ --------------------------------------------------------------------O presidente da Câmara fez um apelo aos vereadores para o informar se conhecerem um
canal melhor para interceder junto ao Presidente da República e Primeiro Ministro, no
sentido de aceitar e marcar uma audiência para a apresentação deste projecto. ---------------XIV Raid Passeio Terras de Cambra – Pedido de Parecer: - Foi ratificada a autorização
dada à Câmara Municipal de Vale de Cambra, para o XIV Raid Passeio Terras de Cambra
que envolveu o concelho de Sever do Vouga no dia 11 de Novembro, através do ofício
número 4130, de 3 de Novembro de 2006. --------------------------------------------------------FINICIA – Esclarecimento: - Relativamente às dúvidas colocadas numa reunião anterior
em relação ao reembolso do empréstimo a efectuar pelo promotor no âmbito do programa
“Fundo Finicia – Crédito Local ao Investimento”, foi prestado o devido esclarecimento,
sendo que, em cada reembolso mensal do empréstimo, a parcela de capital será dividida
em duas, ou seja, 80% para o BPI e 20% para o Município.-------------------------------------Os reembolsos de capital referentes à parte do Município (20%) serão creditados na conta
do fundo, podendo ser utilizado em futuros financiamentos. Isto quer dizer que esse valor
não será restituído ao Município enquanto vigorar o fundo.--------------------------------------Junta de Freguesia de Dornelas – Subsídio: - Presente um ofício da Junta de Freguesia de
Dornelas a solicitar a atribuição de um subsídio para o valor da diferença entre o
investimento elegível e a comparticipação no âmbito do Programa LEADER+ referente ao
Parque de Lazer do Areeiro. O órgão deliberativo aprovou atribuir um subsídio no valor
de 17.216,31€ (dezassete mil, duzentos e dezasseis euros e trinta e um cêntimos).-----------Filarmónica Severense: - Presente um pedido de subsídio da Filarmónica Severense para o
lanche a oferecer aos executantes do Concerto de Natal a ter lugar no Centro das Artes e do
Espectáculo. Foi aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio para o referido lanche,
devendo a Filarmónica Severense apresentar dois ou três orçamentos para o efeito.---------APENEPEV: - Presente um pedido da Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Núcleo Escolar de Pessegueiro do Vouga a solicitar apoio nas despesas com o POC a
exercer funções na Escola EB1 de Pessegueiro do Vouga. A Câmara aprovou, por
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unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e
seguro a satisfazer pela associação com a POC.----------------------------------------------------APENESEV: - Presente um pedido da Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Núcleo Escolar de Sever do Vouga a solicitar apoio nas despesas com os dois POC’s a
exercerem funções nas Escolas do Calvário e da Senhorinha. A Câmara aprovou, por
unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e
seguro a satisfazer pela associação com a POC.----------------------------------------------------Associação Cultural e Desportiva de Talhadas: - Foi ratificado o despacho para aquisição
de pó-de-pedra atribuído a título de apoio para o “Campo de Futebol de Talhadas”.---------AMRIA – Comparticipações: - A Câmara tomou conhecimento e aprovou o pagamento
das notas de débito n.os 149 e 157/2006 referentes à comparticipação da parte que compete
suportar esta entidade, referente aos projectos Ambi-Ria e Secur-Ria.-------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes auto de medição de trabalhos para
pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------“Estrada de Couto a Lourizela – Beneficiação”:---------------------------------------------------- Auto de Medição n.º 12B de trabalhos a mais, no valor de 2.830,93€ (dois mil,
oitocentos e trinta euros e noventa e três cêntimos), acrescido do IVA, aprovado por
maioria, com a abstenção dos membros João Almeida, Alberto Gonçalves e António
Rodrigues e votos a favor dos restantes, estando o presidente da Câmara ausente;------- Auto de Medição n.º 13 de trabalhos efectuados, no valor de 10.849,23€ (dez mil,
oitocentos e quarenta e nove euros e vinte e três cêntimos), acrescido do IVA,
aprovado por maioria, com a abstenção dos membros João Almeida e António
Rodrigues e votos a favor dos restantes, estando o presidente da Câmara ausente.------“Rede Viária – Colocação de Tubo Armado ao P1 + 300 da E.M. 569 – Ermida”:------------ Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos, no valor de 11.635,00€ (onze mil,
seiscentos e trinta e cinco euros), acrescido do IVA, aprovado por unanimidade,
estando o presidente da Câmara ausente.-------------------------------------------------------“Instalação de Serviços – Centro Social de Rocas (Unidade de Saúde)”:----------------------- Auto de Medição n.º 4 de trabalhos previstos, no valor de 22.809,51€ (vinte e dois mil,
oitocentos e nove euros e cinquenta e um cêntimos), acrescido do IVA, aprovado por
unanimidade, estando o presidente da Câmara ausente.--------------------------------------“E.M. 570 – Estrada de Sever à Botica – Rede de Esgotos, Rectificação e Pavimentação”:-- Auto de Medição n.º 1A de trabalhos previstos, no valor de 14.282,80€ (catorze mil,
duzentos e oitenta e dois euros e oitenta cêntimos), acrescido do IVA, aprovado por
maioria, com a abstenção dos membros João Almeida, Alberto Gonçalves e António
Rodrigues e votos a favor dos restantes, estando o presidente da Câmara ausente.------Recepções Definitivas: - Foram recebidas definitivamente as seguintes empreitadas:-------“Rede Viária – Reconstrução de Duas Pontes e Dois Aquedutos em Silva Escura”;---------“Reparação de Pontes – Novelide, Muro, Degas e Paçô”;----------------------------------------“Rede Viária – Reconstrução de Dois Muros na E.M. 570”;-------------------------------------“Reparação de Muros em Vale do Neto, Portela e Mondim”;------------------------------------“Rede Viária – Restabelecimento de Mina e Execução de Drenos no Alto de Nogueira em
Pessegueiro do Vouga”;-------------------------------------------------------------------------------“Rede Viária – Reparação de Pavimento, Drenos e Obras Acessórias (Leira Vouga e
Carvalhal)”.----------------------------------------------------------------------------------------------Foram aprovados os seis documentos, devendo-se desencadear os demais procedimentos,
designadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.-------------“Caminho no Interior de Cedrim” – Parecer Jurídico: - Sobre este assunto, o presidente da
Câmara pretendeu que fosse exarado em acta para tornar público que “jamais fora
desautorizado por parte de algum vereador em exercício neste caso ou noutro assunto
desenvolvido no uso das competências delegadas”. O presidente da Câmara continuou,
dizendo pretender que os vereadores exercessem as suas funções, relacionadas com os
pelouros atribuídos, com a independência desejada. Em relação ao assunto em apreço,
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disse o senhor presidente que foram ao local e constatou que a senhora Patrocínia não
cedera qualquer “milímetro” de terreno para o caminho. Constatou que, esteticamente, não
fica bem o muro como se apresenta. No entanto, se um técnico garantisse que o muro não
ruísse, seria suficiente para o Município não ser obrigado a gastar qualquer verba no
suporte daquele muro. Contudo, vai ser executado um muro de suporte em betão até ao
limite do muro existente – o Município não é obrigado a intervir no muro da senhora
Patrocínia – concluiu o senhor presidente. O vereador Alberto Gonçalves afirmou “se
tivesse cedido algum terreno para o alargamento do caminho, certamente a Câmara fazia o
muro”. O mesmo vereador sugeriu que fossem colocadas as infra-estruturas de água,
saneamento e iluminação naquele caminho antes de ser colocado o pavimento, porque a
estrada foi rasgada numa encosta com uma vista muito bonita e, certamente, aparecerão
muitos particulares interessados em construir ao longo dessa via. Assim, deliberou a
Câmara, por unanimidade, executar o muro de suporte em betão, até à cota do existente,
para reforçar a segurança do muro.-------------------------------------------------------------------“Rectificação da Estrada de Souto Chão” – Parecer Jurídico: - Seguidamente, passou-se à
apreciação deste ponto, relacionado com a empreitada de “Rectificação da Estrada de
Souto Chão” e parecer jurídico emitido pela consultora jurídica do Município, onde é feita
a apreciação da deliberação tomada pelo órgão executivo na reunião do passado dia 24 de
Julho. O presidente da Câmara começou por referir que a despesa relacionada com os
trabalhos a mais aprovados, decorre do acordo celebrado através de um auto de aquisição
de terreno por via do direito privado, cujo documento e respectivos trabalhos foram
aprovados por unanimidade. Por sua vez, verificou-se que o ex-vereador do pelouro de
obras não submeteu o ajuste directo à aprovação deste órgão como deveria ter feito na
devida altura. Desta forma, pretende-se corrigir ou complementar a deliberação tomada,
porque advém de uma decisão tomada pelo anterior executivo, por unanimidade. Portanto,
o senhor presidente apresentou a seguinte proposta para votação: Primeiro – Sufragar o
parecer jurídico para repor a deliberação existente com base num auto de aquisição
amigável de terreno e considerar que o vereador deve ter feito o ajuste directo para cumprir
com o compromisso assumido; Segundo – Verificar se os preços apresentados pelo
empreiteiro para os trabalhos realizados são os correntes (de mercado), bem como, falar
com o ex-vereador para saber como foram negociados.-------------------------------------------O vereador João Almeida referiu que as dúvidas levantadas pelos Serviços Técnicos
estavam relacionadas com os trabalhos a mais ultrapassarem o valor permitido por lei. O
presidente da Câmara informou que, na altura em que foram executados, estavam dentro
do limite permitido por lei, havendo divergências quando somados com os demais. O
vereador João Almeida acrescentou estarem perante dois actos distintos – expropriação e
realização dos trabalhos – não tendo a ver com outra situação em termos de formalismos.
Colocada à votação, a proposta apresentada pelo senhor presidente foi aprovada por
maioria, com a abstenção do vereador António Rodrigues, com o voto contra do vereador
João Almeida e os votos a favor dos restantes membros.-----------------------------------------Foram anotadas as seguintes declarações de voto:-------------------------------------------------João Almeida – Invocou os elementos exarados na informação dos Serviços Técnicos e na
declaração de voto apresentada na reunião do dia 24 de Julho último.-------------------------Alberto Gonçalves – Votou a favor, dizendo: em primeiro lugar, por respeito pelos antigos
colegas (vereadores) que aprovaram o auto de aquisição amigável onde estavam exarados
os compromissos que deram origem aos trabalhos realizados; em segundo lugar,
atendendo ao facto do particular ter cedido de boa vontade o terreno para esta obra e
considerando que esta entidade também é de boa fé, votou favoravelmente a proposta
apresentada pelo presidente da Câmara.-------------------------------------------------------------“Fornecimento de Elementos de Serralharia com Aplicação” – Abertura de Concurso: Foi aprovada, por unanimidade, a abertura de um concurso para “Fornecimento de
Elementos de Serralharia com Aplicação”, estando o membro João Almeida ausente
durante esta deliberação.--------------------------------------------------------------------------------
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“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem” - Levantamento de Auto de
Suspensão de Trabalhos: - Foi aprovado, por unanimidade, o levantamento do Auto de
Suspensão de Trabalhos referente à empreitada de “Construção de um Edifício para a
Estação de Camionagem”, adjudicada à firma Ladário – Sociedade de Construções, Lda.,
na sequência do novo acordo de colaboração técnico-financeiro, tendo estado o membro
João Almeida ausente durante esta deliberação.----------------------------------------------------Auto de Recepção Provisória: - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi também presente o
auto de recepção provisória da seguinte obra:-----------------------------------------------------------“Rede Viária – Movimentos de Terras na Estrada dos Angios – Aplicação de Tout-Venant”,
adjudicado à firma Construtora Paulista, Lda., uma vez que os trabalhos que constituíram a
empreitada se encontram concluídos.---------------------------------------------------------------------“Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves” – Auto de Suspensão de Trabalhos:
- Atendendo à alteração ao projecto no interior do lugar de Irijó, na empreitada de
“Rectificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves”, aprovado em reunião de Câmara,
com consequente lista de trabalhos não previstos tendo dado origem a um contrato
adicional, e uma vez que não existem outros trabalhos que possam ser feitos nesta data, foi
determinada a suspensão dos trabalhos de acordo com o artigo 186º do Decreto-Lei n.º
59/99, de 2 de Março e, consequentemente, elaborado o Auto de Suspensão de Trabalhos,
o qual foi aprovado por maioria, com as abstenções dos membros João Almeida e António
Rodrigues.-----------------------------------------------------------------------------------------------“Fornecimento de Mão-de-Obra incluindo Materiais e Equipamento para Trabalhos de
Construção Civil” – Abertura de Concurso: - Foi aprovada, por unanimidade, a abertura
de um concurso para “Fornecimento de Mão-de-Obra incluindo Materiais e Equipamento
para Trabalhos de Construção Civil”, tendo estado o membro João Almeida ausente
durante esta deliberação.-------------------------------------------------------------------------------“Biblioteca Municipal de Sever do Vouga” – Mudança de Subempreiteiro – Elevadores: A pedido do empreiteiro da obra “Biblioteca Municipal de Sever do Vouga”, foi aprovada,
por unanimidade, a substituição do subempreiteiro responsável pela instalação dos
elevadores. Assim sendo, a ThyssenKrupp Elevadores, S.A. será substituída pela firma
Shindler – Ascensores e Escadas Rolantes, S.A. O membro João Almeida encontrava-se
ausente durante esta deliberação.---------------------------------------------------------------------“Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra – Rectificação – 2ª Fase” – Abertura de
Concurso: - Foi aprovada, por unanimidade, a abertura de um concurso público para
realização da empreitada da “Estrada de Silva Escura ao Alto da Serra – Rectificação – 2ª
Fase”, assim como o respectivo caderno de encargos, programa de concurso e projecto.----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) Informação Prévia: - Foi aprovado, condicionalmente, o pedido de informação prévia
requerido por Eugénio Fernando Bastos Martins, para construção de um bloco
habitacional, na Rua do Silveirinho, freguesia de Sever do Vouga, devendo o requerente
cumprir com o disposto na respectiva Informação Técnica n.º IP 0940/AVP/06.-------------2) Projecto de Arquitectura: - Foi aprovado o projecto de arquitectura referente à construção
de um edifício comercial e habitacional, requerido por Hermicentro – Empreendimentos
Imobiliários, Lda., na Rua do Silveirinho, freguesia de Sever do Vouga, correspondente ao
processo n.º 025/06, condicionado ao cumprimento do disposto na Informação Técnica n.º PA
0933/AVP/06.------------------------------------------------------------------------------------------------3) Licença Especial para Obras Inacabadas: - Foi aprovada, por unanimidade, a emissão
de uma licença especial para obras inacabadas, referente ao requerimento de Moisés
Tavares da Silva, para obras de construção de uma moradia unifamiliar, no lugar de
Calvário, freguesia de Rocas do Vouga (Proc. n.º 012/96).----------------------------------------
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4) Deliberação Final: - Foi aprovada, por unanimidade, a deliberação final, requerida por
Ermelinda Tavares Rodrigues, para construção de uma moradia unifamiliar, no lugar de
Azibal, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 030/06).-----------------------------------------5) Audiência Oral: - A Câmara tomou conhecimento do conteúdo da Acta da Audiência
Oral entre os Serviços Técnicos de Obras Particulares e Lima & Silva, Lda. – Informação
Técnica n.º A 032/AVP/06.---------------------------------------------------------------------------6) Indeferimento: - Foi aprovada, por unanimidade, a intenção de indeferimento referente
ao pedido de licenciamento para instalação de um gabinete de fisioterapia, no Arruamento
Novo, Lote 18, freguesia de Sever do Vouga, requerido por Sónia Alexandra Martins
Ribeiro, atendendo ao parecer desfavorável dos Serviços de Obras Públicas e ao abrigo do
n.º 1, alínea a), do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com nova
redacção do Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, devendo notificar-se o requerente para
audiência escrita nos termos do CPA.---------------------------------------------------------------Empréstimo de 2005 – Aditamento ao Contrato: - Seguidamente, passou-se à apreciação
do aditamento ao contrato referente ao empréstimo de 140.203,00€ (cento e quarenta mil e
duzentos e três euros) celebrado com o Banco BPI em 23-08-2005. A razão deste
aditamento prende-se, exclusivamente, com a alteração do ponto 1, da Cláusula Segunda,
onde a taxa de bonificação passará a ser de “3 pontos percentuais” em vez dos “2 pontos
percentuais” indicados no contrato inicial. As restantes cláusulas mantêm-se inalteradas.
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o “aditamento ao contrato de abertura de
crédito entre o Banco BPI e o Município de Sever do Vouga até ao montante de
140.203,00€ (cento e quarenta mil e duzentos e três euros)”, para os devidos e legais
efeitos.----------------------------------------------------------------------------------------------------Alteração do Regulamento de Sistema de Controlo Interno – Artigo 5º: - Depois de
prestado o esclarecimento sobre a alteração do artigo 5º do Regulamento do Sistema de
Controlo Interno, destinada a criar normas de utilização do serviço de “e-banking” para a
necessária salvaguarda dos activos do Município, com a devida segregação de funções
entre os diferentes utilizadores, deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar
esta alteração do Regulamento do Sistema de Controlo Interno.--------------------------------Festa de Natal 2006: - Para preparação da Festa de Natal 2006, destinada às crianças do
Pré-Primário e do 1º e 2º Ciclo, foram consultados três grupos de animação, tendo sido
aprovado contratar os serviços da Aplauso pelo valor de 4.900,00€ (quatro mil e
novecentos euros), acrescido do IVA. Foram aprovados, também, os encargos com a
contratação do serviço de transporte dos alunos do 1º Ciclo, disponibilização dos
autocarros municipais, aquisição de lembranças e um lanche volante para as cerca de 900
crianças.--------------------------------------------------------------------------------------------------Convívio de Natal 2006: - Foi aprovado, por unanimidade, fazer a consulta a restaurantes
do concelho para realização da Ceia de Natal 2006, destinada aos funcionários do
Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------APPLA – Contrato-Programa: - Presente o “Contrato-Programa de Colaboração e
Trabalho no Âmbito da Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos” a
ser celebrado entre a APPLA – Associação Portuguesa de Planeadores do Território e a
Câmara Municipal de Sever do Vouga. Depois de prestados os devidos esclarecimentos,
por parte do vereador António Coutinho, foi aprovada, por unanimidade, a assinatura do
referido contrato-programa.---------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------1) Vereação – Requerimento: - Presente um requerimento apresentado pelos vereadores da
oposição, solicitando a gravação das reuniões de Câmara. O pedido foi deferido.-----------2) Vouga Sport Clube – Melhoramentos no Roçário: - Presente uma comunicação do
Vouga Sport Clube onde agradece o interesse e empenho do Município em relação aos
melhoramentos do circuito do Alto do Roçário. A Câmara tomou conhecimento.-----------3) Vouga Sport Clube – Prova Ralicross no Campeonato FIA 2008: - Seguidamente, foi
apreciado o pedido de apoio apresentado pelo Vouga Sport Clube destinado à execução de
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um conjunto de infra-estruturas necessárias para a realização da prova “Ralicross no
Campeonato FIA 2008”. Depois de analisado o pedido e alterações necessárias para dotar
a pista do Roçário com as infra-estruturas internas (PADOCK) e acessos desejados, para
serem aprovados pela Federação, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, o
seguinte: primeiro – promover a realização de uma reunião com a Direcção de Estradas de
Aveiro no “Alto do Roçário”, com vista à apresentação da sugestão de alteração do troço
da E.N. 328, execução de uma rotunda e respectivos acessos à zona da pista (será
necessário verificar-se tecnicamente se é possível a alteração do traçado daquela estrada);
segundo – se as “Estradas de Portugal” disserem que é viável e farão essa alteração, então,
este Município avançará com o apoio necessário para as restantes obras, designadamente,
para a construção do parque de concorrentes (PADOCK).---------------------------------------4) Lotes 1 e 2 da Zona Industrial de Irijó: - Foi apreciado o ofício enviado pela sociedade
Joaquim Amorim Gomes e Filhos, Lda., na sequência da deliberação tomada na última
reunião sobre a revogação de atribuição dos Lotes n.os 1 e 2, da Zona Industrial de Irijó.
Sobre este assunto, decidiu a Câmara Municipal não revogar a decisão tomada, sugerindo
ao vereador António Coutinho que inclua esta sociedade no conjunto de empresas
interessadas naqueles lotes, e em função das propostas apresentadas pelos diversos
interessados, incluindo a sociedade Joaquim Amorim Gomes e Filhos, Lda., a Câmara
Municipal decidirá mais tarde sobre a atribuição dos dois lotes. Assim, deverá o VicePresidente efectuar uma compilação dos interessados, verificar o número de postos de
trabalho a criar; o objecto e tipo de actividade das sociedades; responder à sociedade
Joaquim Amorim Gomes e Filhos, Lda. para apresentação de uma nova proposta que será
reavaliada neste processo.-----------------------------------------------------------------------------5) Iluminação de Natal: - Foi abordado este assunto, referindo o senhor presidente que se
destinava a recolher opiniões dos membros deste órgão. O Vice-Presidente – António
Coutinho – disse que pretendiam diminuir a abrangência da iluminação e ouvir a Câmara
sobre este assunto, antes de apresentar qualquer proposta. O vereador João Almeida
informou que deveria haver participação e colaboração por parte da SEMA e comerciantes,
bem como, ser feito um estudo prévio a realizar pelo vereador do pelouro. O presidente da
Câmara informou que a SEMA será consultada pelo vereador no sentido de saber se os
comerciantes estavam receptivos em colaborar com a iluminação, senão poder-se-á opinar
que reconhecem ter pouco interesse. Por último, informou concordar em fazer-se o estudo
e ser apresentado o caderno de encargos e programa de concurso para ser apreciado. ---------------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------Não houve 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.------------------------

