--------------------------------------ACTA N.º 19-A/2005------------------------------------------ Reunião ordinária do dia treze de Outubro de 2005. ------------------------------------ No dia treze de Outubro 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. ------------------- A reunião foi declarada aberta cerca das catorze horas e trinta 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----------------------------------- Apreciação de projectos de arquitectura de obras particulares e projectos de
especialidade (aprovados); ----------------------------------------------------------------- Transportes escolares – Subsídios; ----------------------------------------------------- Obras – Autos de medição: --------------------------------------------------------------Auto nº2 “Estrada de Couto a Lourizela – Beneficiação” ------------------------- Despachos – Delegação de poderes; ---------------------------------------------------- Outros Assuntos: -------------------------------------------------------------------------1) Regime Remuneratório dos Eleitos Locais. -----------------------------------------------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia---------------------------------- Não foi registada qualquer intervenção neste período. ----------------------------------------------------------------2º - Ordem do Dia-------------------------------------Licenciamento de Obras Particulares: Não foi apresentada nenhuma informação
técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------Transportes escolares – Subsídios: De acordo com as informações da Técnica, foi
aprovado, por unanimidade, o pagamento do subsídio de transporte dos alunos: ---- Tânia Maria Henriques Tavares e Sónia Catarina Martins Tavares, matriculadas
noutros Concelhos, em “Agrupamentos” com áreas não leccionadas neste concelho,
foi aprovado, por unanimidade, suportar o encargo correspondente à utilização de
transportes públicos, referentes às deslocações para os respectivos estabelecimentos
de ensino, podendo também ser requerido o passe através desta entidade. ---------------- Trata-se de um subsídio atribuído para dar cumprimento ao artigo 2º do
Decreto-Lei nº299/84 de 5 de Setembro. -------------------------------------------------- Obras Públicas: ----------------------------------------------------------------------------1) Obras – Autos de medição: Foi presente o Auto de Medição nº 2 de trabalhos
previstos realizados na empreitada “Estrada de Couto a Lourizela – Beneficiação”,
aprovado por despacho do Vice-Presidente datado de 6 de Outubro último, para
efeitos de pagamento. Foi ratificado, por unanimidade, o despacho exarado no
mencionado documento.----------------------------------------------------------------------- Despachos – Delegação de poderes: - Não foi apresentada qualquer informação.- Outros Assuntos: --------------------------------------------------------------------------1) Regime Remuneratório dos Eleitos Locais – Deu-se conhecimento da publicação
da Lei nº 52-A/2005 de 10 de Outubro, que altera o regime relativo a pensões e
subvenções dos titulares de cargos políticos e o regime remuneratório dos titulares
de cargos de autarquias locais. ---------------------------------------------------------------------- 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.

______________________________________________
______________________________________________

