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------------------------------------------ACTA N.º 11/2012-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia treze de junho de dois mil e doze.--------------------------------- 
---- No dia treze de Junho de dois mil e doze, na vila de Sever do Vouga, edifício dos 
Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a 
presença da funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, para redação da respetiva acta, e 
Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que 
prestou apoio no esclarecimento de alguns pontos.------------------------------------------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;  António 
José Martins Coutinho, Vice-Presidente; Raul Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete 
Martins Henriques, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins 
e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.----------------------------------------------------------- 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e cinco minutos, tendo sido dispensada 
a leitura da acta da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos 
os membros, depois de ter sido aprovada e assinada em minuta no final da mesma.---------- 
---- A acta da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.------------------------------------ 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
- Aquisição por via do Direito Privado------------------------------------------------------------ 
- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- Revisões de Preços--------------------------------------------------------------------------------- 
- 5ª Edição da Feira do Mirtilo – Apoio----------------------------------------------------------- 
- Juventude Académica Pessegueirense – Infanta 2012----------------------------------------- 
- Associação Turma dos Melhores – Roll Race-------------------------------------------------- 
- Revista EcoPolis – Prorrogação de Prazo------------------------------------------------------- 
- CPCJ – Dia Livre na Linha 2012----------------------------------------------------------------- 
- APCDI – Isenção de Taxas------------------------------------------------------------------------ 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Autorização Prévia Genérica------------------------------------------------------------------- 
2) Freguesia de Talhadas – Apoio---------------------------------------------------------------- 
3) Prorrogações de Prazo-------------------------------------------------------------------------- 
4) Aquisição por via do Direito Privado--------------------------------------------------------- 
5) Reorganização da Estrutura Judiciária-------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 8 de junho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 718.798,45€ (setecentos e dezoito mil, setecentos e noventa e 
oito euros e quarenta e cinco cêntimos) e Operações não Orçamentais = 468.913,28€ 
(quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e treze euros e vinte e oito cêntimos).------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador João Almeida interveio para questionar se a Assembleia Municipal já tem 
alguma sessão marcada para discussão sobre a extinção das freguesias, dado que existe um 
prazo para o Município se pronunciar.  Manifestou a sua preocupação quanto ao trabalho 
de avaliação dos prédios, uma vez que teve conhecimento de um problema de execução 
prática, na medida em que 70% das edificações não tem projeto.-------------------------------- 
O presidente da Câmara disse que terá de ser marcada uma sessão extraordinária para 
discussão do assunto relacionado com a extinção de freguesias.--------------------------------- 
Quanto à avaliação dos prédios, informou que o Município tem quatro funcionários que 
estão a trabalhar em conjunto com os avaliadores para que o processo possa ser concluído 
o mais rapidamente possível.--------------------------------------------------------------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Município de Águeda:  - A Câmara tomou conhecimento dos esforços envidados pelo 
Município de Águeda contra o encerramento do laboratório de análises clínicas do 
Hospital de Águeda.------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Aquisição por via do Direito Privado:  -Este assunto foi retirado para ser analisado numa 
próxima reunião.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Autos de Medição: Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de 
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras: -------------------------- 
aa))  ““ IInntteemmppéérriieess  ––  RReessttaabbeelleecciimmeennttoo  ddee  IInnff rraaeessttrruuttuurraass  ((CCoonnssttrruuççããoo  ddee  MMuurrooss))  EE..MM..  555544--11  

VVaallee  ddaa  AAnnttaa  ––  SSii llvvaa  EEssccuurraa””:------------------------------------------------- ------------------- 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 6.915,00€ (seis mil, novecentos 

e quinze euros), acrescido do IVA.--------------------------------------------------------------- 
bb))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  

CCoomméérrcciioo””:------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 7 de trabalho previsto no valor 28.764,00€ (vinte e oito mil, 

setecentos e sessenta e quatro euros), acrescido do IVA;------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 8 de trabalho previsto no valor 4.860,50€ (quatro mil, oitocentos 

e sessenta euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.----------------------------------- 
cc))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  JJaarrddiimm  

ee  RReessppeeccttiivvoo  EEssppaaççoo  AAddjjaacceennttee  ee  JJaarrddiimm  MMuunniicciippaall ””:---------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 8 de trabalho contratual no valor 3.059,42€ (três mil, cinquenta e 

nove euros e quarenta e dois cêntimos), acrescido do IVA.---------------------------------- 
dd))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddaa  IIggrreejjaa  ee  RRuuaa  ddaa  TToorrrree””:---------- 
- Auto de Medição n.º 4 de trabalho contratual no valor 1.688,07€ (mil, seiscentos e 

oitenta e oito euros e sete cêntimos), acrescido do IVA.-------------------------------------- 
ee))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  AAvveenniiddaa  

CCoommeennddaaddoorr  AAuugguussttoo  MMaarrttiinnss  PPeerreeii rraa””:------------------------------------------------- -------- 
- Auto de Medição n.º 7 de trabalho contratual no valor 4.114,00€ (quatro mil, cento e 

catorze euros), acrescido do IVA.---------------------------------------------------------------- 
ff ))  ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  

CCaassaall””:------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 7 de trabalho contratual no valor 4.949,58€ (quatro mil, 

novecentos e quarenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos), acrescido do IVA.---- 
gg))  ““ RReeddee  vviiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””:------------------------ 
- Auto de Medição n.º 27 de trabalho contratual no valor 37.612,02€ (trinta e sete mil, 

seiscentos e doze euros e dois cêntimos), acrescido do IVA.--------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Revisões de Preços:  - Foram apresentadas as revisões de preços relativas às seguintes 
obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:------------------------------- 
- ““ IInntteemmppéérriieess  ––  RReessttaabbeelleecciimmeennttoo  ddee  IInnff rraaeessttrruuttuurraass  ((CCoonnssttrruuççããoo  ddee  MMuurrooss))  EE..MM..  555544--11  

VVaallee  ddaa  AAnnttaa  ––  SSii llvvaa  EEssccuurraa””, conforme a primeira revisão, sem qualquer valor dos 
trabalhos realizados até maio de 2012, sujeitos a revisão.------------------------------------ 

- ““ RReeddee  vviiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall ””, conforme a 
décima revisão, no valor de 1.480,37€ (mil, quatrocentos e oitenta euros e trinta e sete 
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
CCaassaall””, conforme a sexta revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até 
fevereiro de 2012, sujeitos a revisão.------------------------------------------------------------ 

- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  AAvveenniiddaa  
CCoommeennddaaddoorr  AAuugguussttoo  MMaarrttiinnss  PPeerreeii rraa””, conforme a sexta revisão, sem qualquer valor 
dos trabalhos realizados até março de 2012, sujeitos a revisão.------------------------------ 

- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddaa  IIggrreejjaa  ee  RRuuaa  ddaa  TToorrrree””, 
conforme a quarta revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até janeiro de 
2012, sujeitos a revisão.---------------------------------------------------------------------------- 

- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  
JJaarrddiimm  ee  RReessppeeccttiivvoo  EEssppaaççoo  AAddjjaacceennttee  ee  JJaarrddiimm  MMuunniicciippaall ””, conforme a sétima 
revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até março de 2012, sujeitos a 
revisão.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
5ª Edição da Feira do Mirtilo – Apoio:  - À semelhança de anos anteriores, a AGIM – 
Associação para a Gestão, Inovação e Modernização do Centro Urbano de Sever do Vouga 
veio solicitar o apoio financeiro e logístico para a realização da 5ª Edição da Feira do 
Mirtilo a realizar-se nos próximos dias 28 a 30 de junho e 1 de julho.  Analisado o pedido, 
o órgão executivo aprovou, por unanimidade, o seguinte:----------------------------------------- 
a) A atribuição de um subsídio correspondente a 30% do valor total do investimento, 

previsto em 105.873,34€;-------------------------------------------------------------------------- 
b) A elaboração dos seguros de responsabilidade para as atividades do evento;-------------- 
c) Restante apoio logístico solicitado no ofício datado de 30 de maio de 2012.-------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Juventude Académica Pessegueirense – Infanta 2012:  - Através de carta datada de 4 de 
Junho corrente, a Juventude Académica Pessegueirense (JAP) veio solicitar o apoio do 
Município para a realização do torneio anual Infanta, a realizar-se no próximo dia 23 de 
Junho.  Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a utilização 
gratuita do Estádio Municipal no dia do torneio e a atribuição de um canastro, três bateiras, 
9 sacos com panfletos alusivos ao concelho.-------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
A vereadora Elisabete Henriques ausentou-se durante a apreciação e votação deste ponto.-- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Associação Turma dos Melhores – Roll Race:  - a Associação Turma dos Melhores, 
através de carta datada de 26 de maio de 2012, veio solicitar a isenção da taxa relacionada 
com a emissão de uma licença de Manifestação Desportiva para a realização do 1º Roll 
Race Turma dos Melhores, a ter lugar no próximo dia 21 de julho.  A Câmara Municipal 
autorizou a isenção do pagamento da referida taxa e o apoio logístico solicitado no 
documento.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do nº 2 do artigo 8º do Regulamento e 
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, conjugado com a alínea b), do n.º 4 do 
artigo 64º da Lei das Autarquias Locais.------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Revista EcoPolis – Prorrogação de Prazo:  - A empresa Be Widyou – Comunicação e 
Negociação, Lda., que está a produzir a revista EcoPolis, veio solicitar a prorrogação do 
prazo de entrega da mesma, por um período de cinco meses, devido ao atraso na obra.  Foi 
aprovado, por unanimidade, conceder uma prorrogação do prazo de entrega da revista por 
um período de cinco meses, a terminar no dia 23 de agosto de 2012.--------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
CPCJ – Dia Livre na Linha 2012:  - No dia 5 de julho de 2012, a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens vai promover o evento “Dia Livre na Linha” para um grupo de crianças 
do concelho entre os 10 e 16 anos.  Para a sua realização, vieram solicitar o apoio do 
Município relativamente ao transporte de crianças, cedência de funcionários para confeção 
do almoço convívio e a contratação de um seguro para os participantes.  Analisado o 
pedido, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, prestar o referido apoio.--------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
APCDI – Isenção de Taxas:  - Estando a Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado a 
organizar a festa de encerramento do ano letivo, a mesma veio solicitar a isenção do 
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pagamento da taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e do Espetáculo.  
Analisado o pedido, foi aprovado, por unanimidade, a utilização gratuita do CAE, no 
próximo dia 15 de junho de 2012.-------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do nº 2 do artigo 8º do Regulamento e 
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, conjugado com o artigo 20º do 
Regulamento Municipal de Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e 
do Espetáculo de Sever do Vouga.-------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Autorização Prévia Genérica:  - Seguidamente, foi analisada a Informação n.º 
18/DAF/2012 relativamente à assunção de compromissos plurianuais que obriga ao prévio 
pedido de autorização por parte da Câmara Municipal à Assembleia Municipal.  Através de 
circular, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) veio transmitir 
orientações sobre o novo diploma (Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro), segundo a qual, a 
referida autorização poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano.  
A ANMP sugere, por motivos de simplificação e celeridade processuais, procurando 
replicar uma solução idêntica à preconizada para as entidades do Setor Público 
Administrativo, que a Assembleia Municipal delibere, para os efeitos previstos na alínea 
c), do n.º 1, do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, emita uma autorização 
prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, 
relativos a despesas de caráter corrente e contínuo que ultrapassem o ano civil.  Assim, 
atendendo ao facto de se considerar útil a sugestão dada pela ANMP, pelo menos para 
evitarem-se situações de convocação forçada de sessões extraordinárias, com elevados 
encargos para o erário público, para serem apreciadas propostas da Câmara Municipal 
relacionadas com procedimentos que possam vir a ter encargos neste ano económico e nos 
seguintes, foi deliberado, por unanimidade, submeter um pedido à Assembleia Municipal 
para a emissão de uma “autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 
plurianuais pela Câmara Municipal”.----------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea a), do n.º 6 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, conjugado com o previsto no n.º 1 e 6, do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho.---------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
2) Freguesia de Talhadas – Apoio:  - A Junta de Freguesia de Talhadas veio solicitar apoio 
do Município para a pintura do recinto do jogo e zona exterior do campo de jogos 
localizado ao lado da Escola Primária daquela freguesia.  Analisado o pedido, o órgão 
executivo aprovou, por unanimidade, fornecer gratuitamente a tinta a ser utilizada.---------- 
Verificando-se a degradação dos demais ringues desportivos, construídos em tempos, pela 
autarquia, agora, sob a administração de associações e freguesias do concelho, foi 
apresentado pedido de autorização para o fornecimento de materiais destinados à 
realização de trabalhos de restauração e conservação.  De igual modo, foi deliberado 
autorizar a cedência desses materiais, desde que sejam solicitados por escrito e se façam os 
registos de afetação desses recursos.------------------------------------------------------------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b) do n.º 6 e alínea b), do n.º 4 do artigo 
64º da Lei das Autarquias Locais, respetivamente, quanto ao apoio às freguesias e às 
coletividades.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
3) Prorrogações de Prazo:  - Em presença dos pedidos apresentados pelas firmas 
adjudicatárias e em conformidade com as informações técnicas, aprovou a Câmara, por 
unanimidade, a concessão das seguintes prorrogações:-------------------------------------------- 
- ““ RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeff iicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall””, prorrogação 

graciosa por um período de noventa dias;------------------------------------------------------- 
- ““ EEccooPPooll iiss  ––  SSeevveerr  ddoo  VVoouuggaa::    RReeggeenneerraarr  HHuummaanniizzaarr  ––  RReeqquuaall ii ff iiccaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  

CCoomméérrcciioo””, por um período de trinta dias.------------------------------------------------------ 
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Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
4) Aquisição por via do Direito Privado:  - Para a realização da empreitada “Ampliação do 
Parque Urbano da Vila” foram encetadas várias diligências, nos termos do n.º 1 do art.º 11º 
do Código de Expropriações, aprovado através da Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, no 
sentido de ser adquirida uma parcela de terreno com a área de 1342 metros quadrados, a 
desanexar do prédio inscrito na respetiva matriz predial rústica com o artigo número 4314 
e com o valor tributável de 25,36€ e descrito na Conservatória do Registo Predial de Sever 
do Vouga com o número 1968, confrontando do norte com caminho, do sul com Manuel 
Alexandrino Rodrigues Cancela, do nascente com corga e do poente com Aureliano 
António da Costa, pertence à firma Cisfra – Indústria Metalomecânica, Lda., com sede na 
Zona Industrial de Reigoso, do concelho de Oliveira de Frades, com o contribuinte fiscal 
número 504125770.------------------------------------------------------------------------------------- 
Através do acordo amigável celebrado em 13 de junho de 2012, concordaram as partes na 
cedência e aquisição pela via do direito privado.---------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea f) do n.º 1 do 
art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, decidiu, por unanimidade, adquirir a 
mencionada parcela de terreno à sociedade Cisfra – Indústria Metalomecânica, Lda., com o 
NIF 504125770, pelo valor de 18.788,00€ (dezoito mil, setecentos e oitenta e oito euros), 
conforme acordo celebrado com Dr. David Dias Cabral, residente nesta vila de Sever do 
Vouga, como representante legal daquela sociedade.---------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
5) Reorganização da Estrutura Judiciária:  - Foi enviado à Câmara Municipal, pela 
Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), um documento relativo ao 
Ensaio para a Reorganização da Estrutura Judiciária, que contém várias ações que podem 
ser prosseguidas pelos Municípios em que se prevê o encerramento dos Tribunais, 
destacando-se ações de caráter municipal a realizarem-se no próximo dia 18 de junho de 
2012.  Fazendo o Tribunal de Sever do Vouga parte da lista de tribunais a serem 
encerrados, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, colocar tarjas pretas de protesto 
em frente ao Tribunal e ao edifício dos Paços do Concelho.  Mais foi deliberado encerrar o 
edifício dos Paços do Concelho, no próximo dia 18 de junho de 2012, das 11:00 às 12:00 
como sinal de manifesto.------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
------------------------------------Período destinado ao Público------------------------------------ 
Estiveram presentes alguns comerciantes da Rua do Comércio, representados por Alda 
Fernandes, que quiseram saber se os quatro lugares de estacionamento, localizados na Rua 
do Comércio ao lado dos ecopontos, irão ser pagos e se é possível limitar o tempo de 
estacionamento.  Alertaram para o facto de, apesar de terem cartão de residente, raramente 
conseguem estacionar na zona atribuída e pediram uma solução para esse problema.--------- 
Relativamente aos lugares de estacionamento ao lado dos ecopontos, o vereador Raul 
Duarte informou que os mesmos não serão pagos, tendo o vereador António Coutinho 
sugerido que os comerciantes se reunissem e fizessem uma proposta por escrito 
relativamente à sugestão de limitação de tempo desses quatro lugares e, também, quanto à 
alteração dos cartões de residente para que abranjam mais zonas.-------------------------------- 
---- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja acta em minuta 
foi aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido 
elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a 
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 


