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-------------------------------------------ACTA N.º 8/2008------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e oito de Abril de 2008.--------------------------------------- 

---- No dia vinte e oito de Abril do ano de dois mil e oito, 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;  

Raul Alberto Conceição Duarte, António Martins Pereira, Dr. João Miguel Tavares de 

Almeida, Eng.º António Bispo Rodrigues e José Carlos Martins Ribeiro, Vereadores.------- 

---- Foi registada a falta do vereador Dr. António José Martins Coutinho.---------------------- 

---- A reunião foi declarada aberta cerca das 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----------------------------------------- 

- VougaPark – Equilíbrio de Contas--------------------------------------------------------------- 

- Colectividades – Apoios:-------------------------------------------------------------------------- 

1) Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga------------------------------------------------- 

- Zona Industrial de Irijó – Lote n.º 7 (Ratificação)--------------------------------------------- 

- Licenciamentos de Obras Particulares----------------------------------------------------------- 

1) Operação de Loteamento (Alteração)--------------------------------------------------------- 

2) Projectos de Arquitectura----------------------------------------------------------------------- 

- Prova Desportiva – Parecer------------------------------------------------------------------------ 

- Anulação de Receita-------------------------------------------------------------------------------- 

- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Licenciamentos de Obras Particulares-------------------------------------------------------- 

1.1) Deliberações Finais---------------------------------------------------------------------- 

1.2) Indeferimento----------------------------------------------------------------------------- 

2) Aquisição de Autocarro------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 

Resumo Diário de Tesouraria: ------------------------------------------------------------------------ 

Operações Orçamentais:...................................................................................... 535.440,06€ 

Caixa........................................................................................................................ 2.199,68€ 

Depósitos à Ordem: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Valores disponíveis............................................................................................. 392.173,29€ 

Valores consignados............................................................................................ 141.067,09€ 

Operações Não Orçamentais:.............................................................................. 361.916,93€ 

Receitas Virtuais (Documentos): ........................................................................... 1.184,51€ 

Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O vereador João Almeida começou por perguntar como estava o processo judicial 

interposto pelo Município por causa da tapagem de acessos ao Rio Vouga.-------------------- 

O presidente da Câmara respondeu que, face ao falecimento do proprietário, iriam realizar 

uma reunião para saberem qual a postura dos novos proprietários sobre esse assunto.-------- 

Continuando, o vereador João Almeida considerou que o processo está a decorrer muito 

lentamente, presumindo que estivesse a ser mal encaminhado pelo jurista, que deveria ser 

substituído.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da Câmara respondeu que não se tratava de inércia por parte da jurista, mas 

pelo facto do juiz possuir, em mãos, cerca de cinco mil processos, não podendo a advogada 

ou o Município obrigar o juiz para proferir a sua opinião ou sentença.--------------------------
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O vereador também disse que não pretendia que passasse mais um verão, com as acessos 

ao rio fechados.  Ficando, portanto, registada esta preocupação.--------------------------------- 

O presidente da Câmara concluiu, dizendo que a jurista tinha realizado todos os 

procedimentos, estando agora, a aguardar a decisão do tribunal.--------------------------------- 

VougaPark – Equilíbrio de Contas:  - Seguidamente, foi apreciado o ofício n.º 48ad/08, de 

31 de Março, referente ao pedido de “equilíbrio de contas” da sociedade Vougapark – 

Parque Tecnológico do Vouga, E.M.”, devido ao resultado operacional negativo previsto 

no exercício de 2007.  Assim, foi aprovado, por unanimidade, efectuar a transferência 

financeira no valor de 77.330,77€ (setenta e sete mil, trezentos e trinta euros e setenta e 

sete cêntimos), para a Vougapark – Parque Tecnológico do Vouga, E.M., destinado ao 

equilíbrio dos resultados de exploração operacional do exercício de 2007, conforme o 

previsto no n.º 2, do artigo 31º do diploma acima referido.---------------------------------------- 

Votação:  Votos a favor – Manuel Soares, Raul Duarte, António Pereira, João Almeida, 

António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------------------- 

Colectividades – Apoios:------------------------------------------------------------------------------- 

1) Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga:  - Os Bombeiros Voluntários de Sever do 

Vouga vêm solicitar o apoio financeiro para adquirir uma motobomba com atrelado e 

acessórios que custa 7.600,00€ (sete mil e seiscentos euros), mais IVA.  Foi aprovado, por 

unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros).------------------- 

Zona Industrial de Irijó – Lote n.º 7 (Ratificação):  - Seguidamente, foi apreciada a 

declaração emitida no dia 18 de Abril último, para revogação da cláusula exarada na 

inscrição G-1, do registo efectuado a favor de Manuel Joaquim da Costa Santos, referente 

ao prédio descrito sob o número 3585, da freguesia de Rocas do Vouga, efectuado na 

Conservatória do Registo Predial de Sever do Vouga, referente ao Lote n.º 7, da Zona 

Industrial de Irijó, porque já foi construído o pavilhão e estar em funcionamento a 

actividade proposta.  A Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, a declaração 

emitida.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) Operação de Loteamento (Alteração):  - Foi aprovada, por unanimidade, a alteração ao 

loteamento requerido por Maria Madalena Veríssimo Soares Nunes Rodrigues (Proc. n.º 

001/89) de acordo com o seguinte:-------------------------------------------------------------------- 

i) alteração ao uso do lote n.º 02 que “reverterá na totalidade para domínio público 

(mercado municipal)”, com a área de 1050m2, para parque de estacionamento e arranjo 

urbanístico.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Projectos de Arquitectura:  - Foi aprovado, por unanimidade, o projecto de arquitectura 

de Maria Aldina Pereira Tavares, para construção de um muro de suporte de terras no lugar 

da Póvoa do Meio, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 043/08), assim como a 

deliberação final.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Prova Desportiva – Parecer:  - A Abimota – Associação Nacional das Indústrias de Duas 

Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins está a organizar a 30ª Edição do “Grande Prémio 

Abimota” em ciclismo a realizar de 5 a 8 de Junho de 2008, solicitando autorização para 

passagem pelo nosso concelho.  Foi aprovado, por unanimidade, emitir um parecer 

favorável.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anulação de Receita:  - Foi aprovada, por unanimidade, a anulação do seguinte documento de 

receita:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Documento n.º 81, referente a vinhetas devolvidas de Abril de 2008 (transportes 

escolares).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 

1) 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:----------------------------------- 

1.1) Deliberações Finais:  - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações 

finais:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- de Manuel da Silva Monteiro, para instalação de um estabelecimento de bebidas no 

Largo da Estação, freguesia de Paradela do Vouga (Proc. n.º 024/08), devendo o 

requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF 0213/AVP/08;------- 

- de José Pereira Manuel Tavares, para alteração ao uso e realização de obras no Largo 

da Estação, freguesia de Paradela do Vouga (Proc. n.º 026/08), devendo o requerente 

cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF 0214/AVP/08.--------------------- 

1.2) Indeferimento:  - Foi aprovada, por unanimidade, a intenção de indeferimento 

referente ao pedido de licenciamento apresentado pela Avigold – Produtos Alimentares, 

Lda., para alteração ao uso, atendendo ao parecer desfavorável da Autoridade Sanitária 

Concelhia, nos termos da alínea c), 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, devendo o 

requerente ser notificado para audiência escrita nos termos do CPA.---------------------------- 

2) Aquisição de Autocarro:  - Na sequência da informação prestada pelo Director de 

Departamento, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, alterar a deliberação de 14 

de Abril de 2008, quanto ao número de lugares do novo autocarro, ou seja, que deverá ser 

de 33 e não 29 lugares, conforme proposta apresentada pela sociedade MAN – Veículos 

Industriais, Sociedade Unipessoal, Lda., sem alteração no valor de aquisição dessa viatura. 

---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

______________________________________________ 
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