MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA
CÂMARA MUNICIPAL

MINUTA DA ACTA

(Artigo 92º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro)

Da Reunião Ordinária do dia 28 de Abril de 2005

PRESENTES:
Presidente:

- Dr. Manuel da Silva Soares

Vereadores:

- Senhores:
António José Martins Coutinho-----------------------------------------------------------Manuel Nunes Martins---------------------------------------------------------------------António Guerra Rocha---------------------------------------------------------------------Eng.º Juvenal Alcides da Silva Costa----------------------------------------------------Elisabete Barbosa e Costa-----------------------------------------------------------------Raul Alberto Conceição Duarte-----------------------------------------------------------

FALTAS JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara declarou aberta a reunião às 15:15 horas.
-------- Foi lida, aprovada e assinada a acta da reunião anterior, que em parte já o fora no final da
reunião, em minuta.---------------------------------------------------------------------------------------------1/8
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ACTA N.º 8/2005
-------- Reunião ordinária do dia vinte e oito de Abril de 2005.--------------------------------------------------- No dia vinte e oito de Abril 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 chegou no final da reunião, informando a Câmara que foi
aprovada a candidatura da pista ciclável, que será financiada em 50%.---------------------------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e quinze 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----------------------------------------------Licenciamento de Obras Particulares--------------------------------------------------------------------1) Informação Prévia---------------------------------------------------------------------------------------2) Propriedade Horizontal---------------------------------------------------------------------------------3) Pedido de Inclusão de Dança num Estabelecimento de Bebidas----------------------------------4) Deliberação Final---------------------------------------------------------------------------------------5) Indeferimento--------------------------------------------------------------------------------------------Abertura de Concurso – Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios – Ponto
de Água (PC2)-----------------------------------------------------------------------------------------------Abertura de Concurso – Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios –
Caminhos Florestais (Ca1, Cb1, Cb2, Cb3, Cb4, Av2, Fe1)------------------------------------------AtribuiçAbertura de Concurso para Elaboração do Projecto de Rectificação e Pavimentação da
Estrada de Silva Escura a Dornelas----------------------------------------------------------------------Aquisições Amigáveis de Terreno-------------------------------------------------------------------------Venda de 2 Tractores---------------------------------------------------------------------------------------Abertura de Concurso para Movimento de Terras na Estrada dos Angios--------------------------Repartição de Encargos------------------------------------------------------------------------------------AMRia – Comparticipações-------------------------------------------------------------------------------Terreno para Domínio Público----------------------------------------------------------------------------Restituição de Décimos------------------------------------------------------------------------------------Horários de Funcionamento – Estabelecimentos-------------------------------------------------------ANMP – Intercâmbio Multinacional Europeu para a Juventude-------------------------------------“Fornecimento de 3 Sistemas de Desinfecção” – Ratificação de Adjudicação---------------------Despachos---------------------------------------------------------------------------------------------------Outros Assuntos:--------------------------------------------------------------------------------------------1) Prorrogação de Prazo para Pagamento de Facturas de Água-------------------------------------2) Informação – Escritura de Justificação Notarial da Escola de Talhadas------------------------3) Informação – Escritura de Justificação Notarial da Escola de Irijó------------------------------4) Informação – Escritura de Justificação Notarial da Escola de Borralhal------------------------5) V Jogos Escolares 2005---------------------------------------------------------------------------------6) Quiosque da Piolhosa-----------------------------------------------------------------------------------7) Mapa de Férias – Funcionários-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia-------------------------------------------- O Vice-Presidente iniciou a reunião, perguntando aos vereadores se desejavam intervir
neste período. Foram anotadas as seguintes intervenções:-----------------------------------------------Eng.º Juvenal – Começou por alertar para o facto da iluminação pública estar acesa durante muito
tempo de manhã e acender muito cedo à noite, em Silva Escura. O vereador Manuel Martins disse
que a EDP tem indicação para acender as luzes às 20:30 e desligá-las às 06:30, mas que iria
contactá-los novamente.----------------------------------------------------------------------------------------2/8
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Sobre a estrada que vai do Nicho aos Angios, refere que esta precisa de levar tout-venant para se
transitar mais facilmente. O vereador Manuel Martins disse que o movimento de terras ainda vai
ser feito, já que o concurso só foi aberto nesta reunião, mas entretanto irá ser colocado toutvenant.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuou, dizendo que deveria ser colocado um poste de iluminação pública no corte para o Fojo.
O vereador Manuel Martins disse que, para já, não há verba para tal, no entanto, vai ser solicitado
o orçamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: - Foi aprovado, condicionadamente, o pedido de informação prévia
requerido por Maria de Fátima de Bastos Cruz Barca, para construção de uma moradia
unifamiliar (R/C + 1), no lugar de Cruz do Peso, freguesia de Sever do Vouga, devendo o
requerente ser notificado para audiência oral nos termos do C.P.A..------------------------------------2) Propriedade Horizontal: - Foi aprovada, por unanimidade, a propriedade horizontal requerida
por José Alberto Matias Correia, atendendo aos elementos apresentados e uma vez que dá
cumprimento ao disposto nos artigos 1414º a 1438º-A do Código Civil, com nova redacção do
Decreto-Lei n.º 267/94, de 25 de Outubro, conforme documento que aqui se dá como reproduzido e
vai ser arquivado no processo de licenciamento da obra.--------------------------------------------------3) Pedido de Inclusão de Dança num Estabelecimento de Bebidas: - Foi aprovado,
condicionadamente, o pedido de inclusão de dança no estabelecimento Niagara Bar, Lda., devendo
o requerente dar cumprimento aos pontos n.os 1 e 2 da Informação Técnica n.º I 0313/AVP/05.-----4) Deliberação Final: - Foi aprovada a deliberação final referente à construção de um pavilhão,
no lugar de Irijó, freguesia de Rocas do Vouga, requerida por Delmar Soares Ferreira (Proc. n.º
105/04).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Indeferimento: - Foi aprovada a seguinte intenção de indeferimento:------------------------------- de Fernando Soares Rodrigues, referente ao pedido de informação prévia, nos termos do n.º 2 da
informação técnica, e ao abrigo da alínea a), do n.º 1, 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. O requerente
deverá ser notificado para audiência escrita nos termos do C.P.A.--------------------------------------Abertura de Concurso – Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios – Ponto de
Água (PC2): - Foi aprovado, por unanimidade, abrir um concurso por ajuste directo para a
empreitada em epígrafe, assim como o caderno de encargos e programa de concurso.---------------Abertura de Concurso – Construção de Infra-estruturas para Prevenção de Incêndios –
Caminhos Florestais (Ca1, Cb1, Cb2, Cb3, Cb4, Av2, Fe1): - Foi aprovado, por unanimidade,
abrir um concurso limitado para a empreitada em epígrafe, assim como o caderno de encargos e
programa de concurso.-----------------------------------------------------------------------------------------Atribuição de Medalhas às IPSS: - No seguimento da deliberação tomada em reunião do dia 13
de Janeiro último, onde foi aprovado propormos a atribuição de medalhas às Instituições
Particulares de Solidariedade Social do concelho, foi apresentada uma proposta por parte do
senhor Presidente para ser submetida à apreciação por parte do órgão deliberativo.-----------------Abertura de Concurso para Elaboração do Projecto de Rectificação e Pavimentação da Estrada
de Silva Escura a Dornelas: - Foi aprovado, por unanimidade abrir um concurso para elaboração
do projecto de Rectificação e Pavimentação da Estrada de Silva Escura a Dornelas.-----------------Aquisições Amigáveis de Terreno: - 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) “Estrada da Gândara a Nogueira”:-----------------------------------------------------------------------3/8
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de João Tavares Ribeiro, residente no lugar de Gândara, freguesia de Pessegueiro do Vouga,
cedência gratuita de uma parcela de terreno;------------------------------------------------------------ de Adriano Marques Pereira, residente no lugar de Nogueira, freguesia de Pessegueiro do
Vouga, venda de uma parcela de terreno com 124m2, pelo valor de 310,00€ (trezentos e dez
euros);--------------------------------------------------------------------------------------------------------- de António Martins de Melo, residente em França, venda de uma parcela de terreno com
406m2, pelo valor de 1.012,50€ (mil e doze euros e cinquenta cêntimos).---------------------------Venda de 2 Tractores: - Tendo o Município, no estaleiro em Paradela, dois tractores inactivos,
sem ser possível recuperá-los, foi proposto proceder à sua venda, através de hasta pública. No uso
da competência dada ao órgão executivo, foi decidido, por unanimidade, proceder à venda dos
dois tractores.----------------------------------------------------------------------------------------------------Abertura de Concurso para Movimento de Terras na Estrada dos Angios: - Foi aprovado, por
unanimidade, abrir um concurso (prestação de serviços) para movimento de terras na estrada dos
Angios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Repartição de Encargos: - A Câmara apreciou a informação efectuada sobre o pedido de prévia
autorização para a repartição de encargos nos procedimentos (de fornecimentos e empreitadas)
cuja despesa dê lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico. Esta situação
encontra-se prevista no artigo 22º do Decreto-Lei n.º 197,99, de 8 de Junho, objecto de pedido de
autorização genérica dada no momento da aprovação do orçamento deste ano, designadamente, no
ponto quatro da proposta submetida à apreciação e aprovação por parte da Assembleia Municipal.
Na medida em que o Tribunal de Contas defende uma posição diferente, mais concretamente, na
decisão tomada em sessão diária de visto sobre a apreciação do processo n.º 407/2005, da
empreitada “Rectificação da estrada de Rocas/Couto de Esteves”, foi elaborada a referida
informação que aqui se dá como reproduzida.--------------------------------------------------------------Depois de prestados os esclarecimentos julgados convenientes, foi aprovada, por unanimidade, a
seguinte proposta para ser apreciada pela Assembleia Municipal, na próxima sessão daquele
órgão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta para a Assembleia Municipal se pronunciar:----------------------------------------------------1 – Autorizar a Câmara Municipal a repartir os encargos por mais de um ano económico quando
os trabalhos se prolonguem para além do presente ano, para efeitos das disposições contidas nos
pontos 1 e 2, conjugados com o n.º 6, todos do artigo 22º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, nomeadamente, para os seguintes projectos:-------------------------------------------------------•
01.01.01.01 – Construção do Jardim de Rocas;--------------------------------------------------------•
02.01.01.02 - Recuperação do património arqueológico (Museus e 2ª Fase da Musealização
Arqueológica da Paisagem);------------------------------------------------------------------------------•
02.02.01.04 - Construção de Pista de Mini-Golf;-------------------------------------------------------•
02.02.01.07 - Campo Municipal dos Padrões - 3ª Fase (Arrelvamento);----------------------------•
05.01.01.02 - Beneficiação do Bairro Social da Bela Vista e arranjos exteriores;-----------------•
05.04.01.04 - Urbanização do Largo de Rocas;--------------------------------------------------------•
05.04.01.13 - Construção de Escadaria em Silva Escura (Acesso à Igreja e Arranjos
Envolventes);------------------------------------------------------------------------------------------------•
08.03.01.01 - 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 - 1ª Fase;--------------------------------------------------------------------------------------•
08.03.01.10 - Construção do Centro de Interpretação;------------------------------------------------•
09.01.01.35 - Rectificação da estrada de Nogueira/Gândara/Paço.---------------------------------2 – Ratificar a repartição dos encargos incluída na 3ª Modificação do “Plano Plurianual de
Investimentos”, aprovada na reunião do órgão executivo do dia 10-03-2005, referente aos
seguintes projectos:---------------------------------------------------------------------------------------------•
09.01.01.11 – Rectificação da estrada de Rocas/Couto de Esteves;----------------------------------•
09.01.01.47 – Estrada do Couto a Lourizela – Beneficiação.------------------------------------------
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AMRia – Comparticipações: - A Câmara tomou conhecimento e aprovou o pagamento das notas
de débito n.os 22 e 32/2005 referente à comparticipação sobre investimentos e serviços contratados
para os projectos Geoinvest e Geomarketing, respectivamente, promovidos pela associação,
destinados a beneficiar os municípios associados.----------------------------------------------------------Terreno para Domínio Público: - Na sequência do pedido formulado pelo senhor Manuel Pereira
de Almeida, residente em Parada, freguesia de Couto de Esteves, foi promovida a confirmação da
cedência de 450m2, desanexados do prédio rústico inscrito na matriz sob o n.º 3932, sito nas
Fontainhas, limites do lugar de Parada, freguesia de Couto de Esteves, destinado a integrar o
domínio público, designadamente para alargamento da Estrada Municipal. O prédio possui as
seguintes confrontações: do norte com António Joaquim Soares e outro, do nascente com Carlos
Tavares Martinho e outro, do sul com António Joaquim Soares e do poente com caminho. O
senhor Adelino Duarte Almeida, residente em Couto de Esteves, que exerceu em tempos, as funções
de Presidente da Junta de Freguesia, confirmou a cedência gratuita do terreno necessário para a
abertura daquele caminho. No uso da competência conferida a este órgão, porque não foi
elaborado qualquer documento na altura em que foi cedido o terreno, decidiu o órgão executivo,
por unanimidade, considerar como aceite a doação do terreno integrado no domínio público.------Restituição de Décimos: - A Construtora Paulista, Lda. vem proceder ao envio de garantias
bancárias referentes às seguintes empreitadas:-------------------------------------------------------------“Abastecimento de Água a Nespereira de Cima”, garantia bancária no valor de 7.715,91€;----“Acesso a Santa Maria da Serra – Arcas/Talhadas”, garantia bancária no valor de 5.601,37€;“Cemitério da Vila e Zona Envolvente – Beneficiação e Ampliação”, garantia bancária no
valor de 7.477,91€;-----------------------------------------------------------------------------------------“Rectificação e Pavimentação do Caminho de Além do Rio à Capela Velha, em Dornelas”,
garantia bancária no valor de 5.821,57€;---------------------------------------------------------------“Rectificação da Estrada de Nespereira de Cima à E.N. 328-1”, garantia bancária no valor de
7.965,93€;---------------------------------------------------------------------------------------------------“Rede Viária – Caminho em Fontelas, Paço, Quelho, Marridas, Bouças, Rua de Acesso ao
APCDI, Nascente, Espinheiro, Ermida e Ponte de Pessegueiro”, garantia bancária no valor de
5.700,09€;---------------------------------------------------------------------------------------------------“Rectificação e Pavimentação da Estrada das Ínsuas/Nogueira”, garantia bancária no valor de
9,543,88€.----------------------------------------------------------------------------------------------------Horários de Funcionamento – Estabelecimentos: - Nos termos do regulamento em vigor, foram
aprovados, por unanimidade, os seguintes horários de funcionamento:---------------------------------- de Maria Adriana Nogueira, para a “Taberna Pina”, alargamento excepcional do horário até
às 03:00 nos dias 14 e 15 de Maio por motivo de celebração do aniversário e constituição do
estabelecimento;--------------------------------------------------------------------------------------------- de João Jorge Ribeiro Caçaluço, para o “Restaurante Mira Vouga”, aprovado
excepcionalmente, o encerramento às 04:00, atendendo ao facto de se tratar de um
estabelecimento colocado numa zona turística e de ponto de paragem para vários camionistas.ANMP – Intercâmbio Multinacional Europeu para a Juventude: - Foi dado conhecimento da
Comunicação da Associação Nacional de Municípios (Ref.ª Circular n.º 45/2005, de 11 de Abril)
sobre inscrições de participantes no 19º Intercâmbio Multinacional Europeu para a Juventude, que
vai decorrer em Londres de 23 a 30 de Julho de 2005. Analisado o assunto, foi deliberado, por
unanimidade, informar a Escola Secundária desta iniciativa para possíveis participantes.-----------“Fornecimento de 3 Sistemas de Desinfecção” – Ratificação de Adjudicação: - Foi ratificado o
despacho do senhor presidente referente à adjudicação do Fornecimento de 3 Sistemas de
Desinfecção, à firma Prominent Portugal – Controlo de Fluidos, Lda., pelo valor de 4.257,00€
(quatro mil, duzentos e cinquenta e sete euros).-------------------------------------------------------------Despachos: - 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.-------------------------5/8

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------------------1) Prorrogação de Prazo para Pagamento de Facturas de Água: - Foi aprovado, por
unanimidade, prolongar o prazo de pagamento das facturas de água por mais uma semana, ou
seja, até ao dia 17 do corrente mês, uma vez que a empresa processadora atrasou-se na entrega
das mesmas, tendo sido feita a cobrança mais tarde do que habitualmente.----------------------------2) Informação – Escritura de Justificação Notarial da Escola de Talhadas: - Para efectuar o
registo da Escola de Talhadas, foi apreciada a informação elaborada nos serviços onde se refere
ser necessário realizarmos a escritura de justificação notarial.-------------------------------------------Seguidamente, procede-se à identificação do imóvel, indicando-se, também, os demais elementos
conhecidos, que passamos a transcrever:--------------------------------------------------------------------Identificação do bem imóvel: edifício composto de rés-do-chão, situado no largo da Feira, lugar
de Talhadas, destinado ao ensino do primeiro e segundo ciclos do ensino básico, com três
assoalhadas, cozinha, dez casas de banho, corredor, quatro despensas, um gabinete dos
professores, hall de entrada e refeitório, com a superfície coberta de quatrocentos e noventa metros
quadrados, a superfície descoberta de mil, duzentos e sessenta e sete metros quadrados e a área
total de mil, setecentos e cinquenta e sete metros quadrados. Confronta do norte com Isaíra
Fernandes, do sul com caminho, do nascente com terreno baldio e do poente com Junta de
Freguesia de Talhadas. Está inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Talhadas sob o
artigo novecentos e oitenta e quatro. O prédio foi construído no ano de mil, novecentos e trinta e
cinco. O terreno foi doado pela Junta de Freguesia de Talhadas, em data anterior a mil,
novecentos e trinta e cinco, ainda como rústico, desconhecendo-se o respectivo artigo matricial. O
valor patrimonial atribuído ao imóvel é de cento e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três
euros e oitenta cêntimos. O membro da Câmara Municipal designado para representar o
Município de Sever do Vouga no acto da escritura de justificação notarial é o Sr. Dr. Manuel da
Silva Soares, na sua qualidade de Presidente da Câmara Municipal.------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, efectuar todos os procedimentos relacionados com a justificação
notarial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Informação – Escritura de Justificação Notarial da Escola de Irijó: - Para efectuar o registo
da Escola de Irijó, foi apreciada a informação elaborada nos serviços onde se refere ser necessário
realizarmos a escritura de justificação notarial.------------------------------------------------------------Seguidamente, procede-se à identificação do imóvel, indicando-se, também, os demais elementos
conhecidos, que passamos a transcrever:--------------------------------------------------------------------Identificação do bem imóvel: edifício destinado ao ensino, composto por rés-do-chão, com uma
sala de aulas, alpendre e sanitários, com a superfície coberta de cento e oito metros quadrados e a
superfície descoberta de setecentos e noventa e sete metros quadrados, totalizando a área de
novecentos e cinco metros. O referido imóvel confronta do norte com Maria Amélia Marques
Gomes, do sul com estrada, do nascente com Serafim Tavares Gomes e do poente com rua. Situase no lugar de Irijó e encontra-se inscrito na matriz predial urbana de Rocas do Vouga, sob o
artigo mil, quatrocentos e noventa e oito. O imóvel foi vendido por Cipriano Rodrigues Fernandes
e mulher Cacilda Marques Ferreira, residentes que foram no lugar de Irijó, freguesia de Rocas do
Vouga, concelho de Sever do Vouga e por Alexandre marques e mulher Maria Amélia Gomes de
Pinho, residentes na Rua Campo do Monte, n.º 233, Canidelo, Vila Nova de Gaia. O imóvel foi
vendido no ano de mil novecentos e oitenta e três como rústico, sabendo-se que o seu artigo era o
número quatro mil, setecentos e oito. A construção do imóvel remonta ao ano de mil, novecentos e
oitenta e cinco. O valor patrimonial atribuído é de quarenta e seis mil e oitocentos euros. O
membro da Câmara Municipal designado para representar o Município de Sever do Vouga no acto
da escritura de justificação notarial é o Sr. Dr. Manuel da Silva Soares, na sua qualidade de
Presidente da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, efectuar todos os procedimentos relacionados com a justificação
notarial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------6/8
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4) Informação – Escritura de Justificação Notarial da Escola de Borralhal: - Para efectuar o
registo da Escola de Borralhal, foi apreciada a informação elaborada nos serviços onde se refere
ser necessário realizarmos a escritura de justificação notarial.-------------------------------------------Seguidamente, procede-se à identificação do imóvel, indicando-se, também, os demais elementos
conhecidos, que passamos a transcrever:--------------------------------------------------------------------Identificação do bem imóvel: edifício composto por dois pavimentos, situado no lugar de
Borralhal, freguesia de Rocas do Vouga, concelho de Sever do Vouga, sendo o rés-do-chão
destinado a Escola do Primeiro Ciclo de Ensino Básico e primeiro andar, composto por uma sala
de aulas, um salão, alpendre e sanitários, com a superfície coberta de quarenta e sete metros
quadrados, a superfície descoberta de noventa e seis metros quadrados, totalizando a área de cento
e quarenta e três metros quadrados. Confronta do norte com José Augusto Tavares Marques, do
sul com estrada municipal, do nascente com Silvana Augusta Henriques Miranda e do poente com
herdeiros de José Batista André. Encontra-se inscrito na matriz predial urbana de Rocas do
Vouga, sob o artigo mil, quatrocentos e quinze. A sua construção remonta ao ano de mil,
novecentos e setenta e nove e foi doado como rústico pela Junta de Freguesia de Rocas do Vouga
em data anterior a mil, novecentos e setenta e nove, desconhecendo-se o artigo matricial. O valor
patrimonial atribuído ao imóvel é de quinze mil, quatrocentos e seis euros e oitenta e sete cêntimos.
O membro da Câmara Municipal designado para representar o Município de Sever do Vouga no
acto da escritura de justificação notarial é o Sr. Dr. Manuel da Silva Soares, na sua qualidade de
Presidente da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, efectuar todos os procedimentos relacionados com a justificação
notarial.----------------------------------------------------------------------------------------------------------5) V Jogos Escolares 2005: - Foi aprovado, por unanimidade, adquirir as t-shirts para os
participantes do “V Jogos Escolares 2005 de Sever do Vouga”, uma vez que se trata de uma
actividade extra-curricular de promoção do desporto, onde irão participar os alunos das Escolas
Básica e Secundária deste concelho.--------------------------------------------------------------------------6) Quiosque da Piolhosa: - Presente um ofício datado de 27 de Abril último, do arrendatário do
quiosque situado no Centro Cívico da Piolhosa, o qual o órgão executivo analisou, tendo decidido
o seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto n.º 1 (art.º 7º) - Definir a exclusividade da exploração e venda dos artigos autorizados no
quiosque e recinto do parque nos dias normais, excepto quando a Câmara Municipal autorize a
realização de eventos no Centro Cívico da vila.-------------------------------------------------------------Entende a Câmara, não vedar a possibilidade de exploração de artigos que, porventura, sejam
vendidos no quiosque e, por exemplo, para angariação de fundos por parte de uma colectividade,
aquela entidade coloque uma instalação provisória (autorizada) para a venda desses mesmos
artigos , mas, somente, numa determinada data, coincidente com a realização do evento. Com a
promoção de eventos, através do Município ou outra entidade que a Câmara Municipal autorize,
certamente dá origem a um aumento de pessoas que se deslocarão ao parque e, por conseguinte,
beneficiando quem explore o quiosque.----------------------------------------------------------------------Ponto n.º 2 (art.º 10º) - Quanto ao horário definido, a Câmara Municipal decidiu não alterá-lo,
porque dá origem a uma indefinição quanto aos dias em que é obrigatório proceder à abertura e
encerramento do quiosque e sanitários bem como, na utilização dos demais equipamentos.----------Assim, decidiu o órgão executivo, por unanimidade, manter esta posição que deverá ser
transmitida ao requerente.-------------------------------------------------------------------------------------7) Mapa de Férias – Funcionários: - A Câmara tomou conhecimento do Mapa de Férias dos
Funcionários para o ano de 2005.------------------------------------------------------------------------------------ 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.-----------------------------------------------------
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BALANCETES COM REFERÊNCIA AO DIA 27 DE ABRIL DE 2005

DISPONIBILIDADES
1 – OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: ................................................... 412.391,17€
2 – OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: .......................................... 249.074,75€
3 – RECEITAS VIRTUAIS (DOCUMENTOS): ...................................... 2.558,82€

E, pelas dezassete horas foi, pelo Presidente, encerrada a reunião.---------------------------------------------- Ao abrigo e nos termos do que dispõe o Artigo 92º, do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, foi lavrada esta minuta que vai ser assinada pelos Membros da Câmara que a
aprovaram, e que, ulteriormente será lançada no competente livro de Actas.---------------------------============
E eu, LUÍS FIGUEIREDO MARTINS, Director de Departamento Geral, a redigi.
O Presidente da Câmara,

(Dr. Manuel da Silva Soares)

VEREADOR
António José Martins Coutinho
Manuel Nunes Martins
António Guerra Rocha
Eng.º Juvenal Alcides da Silva Costa
Elisabete Barbosa e Costa
Raul Alberto Conceição Duarte
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..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
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..........................................................................
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