
 

ACTA N.º 13/2005 
 
-------- Reunião ordinária do dia catorze de Julho de 2005.------------------------------ 
-------- No dia catorze de Julho 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 Rui Fernando Fernandes 
Loureiro, Licenciado, Técnico Superior de Contabilidade, para redacção da 
respectiva acta. ------------------------------------------------------------------------------- 
-------- Estiveram presentes todos os membros deste órgão.----------------------------- 
-------- 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) Projectos de Arquitectura------------------------------------------------------------ 
2) Deliberações Finais-------------------------------------------------------------------- 
3) Autorização de utilização------------------------------------------------------------- 

Programa “Casa +” – Lista provisória dos candidatos------------------------------------ 
Transportes Escolares 2005/2006 – Adjudicação----------------------------------------- 
Garagem da Vinha Dónega – Indemnização----------------------------------------------- 
Estabelecimento – Horário de Funcionamento--------------------------------------------- 
Parcela do domínio publico – Cedência----------------------------------------------------- 
Deltarev – Espaço envolvente ao lote------------------------------------------------------ 
Massasvouga – Pedido de Estacionamento------------------------------------------------ 
Associação – Subsídio------------------------------------------------------------------------ 
21ª Edição do Ralicross Rota da Luz – Autorização-------------------------------------- 
Intercâmbio Escolar – Montmagny---------------------------------------------------------- 
Obras Públicas: ------------------------------------------------------------------------------- 

1) Aquisições Amigáveis de Terreno--------------------------------------------------- 
2) Autos de Medição--------------------------------------------------------------------- 
3) “Construção de Infra-Estruturas para Prevenção de Incêndios – Ponto de 
Água PC2 no Espinheiro” – Adjudicação---------------------------------------------- 
4) “Construção de Infra-Estruturas para Prevenção de Incêndios – Caminhos 
Florestais” – Adjudicação---------------------------------------------------------------- 
5) “Arruamento do Cemitério (Caminho no Interior de Cedrim) – 1ª Fase” – 
Adjudicação------------------------------------------------------------------------------- 

- Desafectação – Parcela no Vale Grande, em Cedrim--------------------------------- 
- Despachos--------------------------------------------------------------------------------- 
- Outros Assuntos: ---------------------------------------------------------------------------

--1) Associação dos Bombeiros Voluntário – Auditório------------------------------
-2) Parques Eólicos – Protocolo---------------------------------------------------------
3) Regulamento – Alteração-------------------------------------------------------------
4) Concurso – Publicação do Livro------------------------------------------------- 

-----------------------------1º- Período antes da Ordem do Dia------------------------- 

-------- Foram anotadas as seguintes intervenções: --------------------------------------- 
de Elisabete Costa, sobre reclamações apresentadas pelos encarregados de educação 
sobre os transportes escolares, nomeadamente, porque o ano lectivo para a maioria 
dos alunos terminou nesta altura, existindo alunos com exames até ao final do mês, 
sem possuírem transporte para se deslocarem para a escola e procederam ao 
pagamento do serviço como se fosse até ao final do mês. ------------------------------- 



 

Manuel Soares, responde que o transporte funciona através de passes sociais, onde 
o Município suporta o custo na íntegra até ao 9º ano de escolaridade, suportando os 
alunos do secundário metade do custo e esta entidade a parte restante. --------------- 
Seguidamente, a vereadora Elisabete Costa, perguntou se a proposta de 
regulamento a apreciar nesta reunião, vai ser votada pelos membros deste órgão. --- 
O presidente da Câmara Municipal informou que, esse documento será submetido a 
inquérito público e mais tarde à apreciação e aprovação por parte da Assembleia 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Na fase do inquérito público os vereadores poderão sugerir alterações, bem como, 
os técnicos inscritos que trabalham nesta área, o que seria recomendável. ------------ 
de Juvenal Costa– Refere, que a iluminação pública em Silva Escura está ligada até 
ao meio dia. O presidente da câmara respondeu que já contactaram por diversas 
vezes a EDP e não resolvem essa situação. Conhece a existência de anomalias no 
equipamento de ligação e desligação automática das lâmpadas. Vão continuar a 
interceder junto da EDP para solucionar esse problema. -------------------------------- 
O vereador recomendou a colocação de um espelho na estrada da Senhorinha, mais 
concretamente, no cruzamento para a Escola da Senhorinha. O presidente da 
câmara anotou a sugestão para analisar esse pedido. ------------------------------------- 
O vereador Juvenal Costa, sugeriu a rectificação das curvas na estrada de ligação 
entre Silva Escura e o Alto da Serra, que está a ser utilizada por muitos 
automobilistas. -------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, sugeriu a utilização de veículos menores nos transportes escolares, para 
aumentar a disponibilização desse serviço ou abranger os lugares onde não é 
possível utilizar os actuais veículos. O presidente da câmara informou que em 
Coimbra adoptaram essa medida, utilizando veículos menores e ecológicos, mas o 
resultado não foi positivo, verificando-se também um acréscimo elevado dos custos 
com esse serviço, sem a adesão desejada. ------------------------------------------------- 
António Rocha: - Perguntou se na empreitada de beneficiação da EM570 – Lanço 
do Pombal a Nogueira, está prevista a colocação de iluminação pública, entre o 
Pombal e o Mosqueiro. ---------------------------------------------------------------------- 
Manuel Soares – responde, que numa primeira fase, conforme se encontra previsto, 
vai ser colocada a conduta de saneamento. Quanto à iluminação, informa que já foi 
solicitado o orçamento para ampliação do ramal e colocação da respectiva 
iluminação. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Elisabete Costa – acrescenta que existem sinais de trânsito na variante caídos junto 
às instalações do senhor José Braga, próximo da rotunda no cruzamento para Rocas 
do Vouga. O presidente da câmara informou já terem comunicado essa situação à 
Direcção de Estradas de Aveiro. --------------- -------------------------------------------- 
-----------------------------------------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) Projectos de Arquitectura:  - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes 
projectos de arquitectura:-------------------------------------------------------------------- 
- de Automecânica Gineto da Costa e Martins, Lda, referente à alteração do 
projecto inicial, para a construção a realizar no Sobral, freguesia de Pessegueiro do 
Vouga (Processo n.º 072/05);--------------------------------------------------------------- 
- de Maria de Fátima de Bastos Cruz Barca, para construção de uma moradia 
unifamiliar, em Arrota, freguesia de Sever do Vouga (Processo n.º 075/05); --------- 



 

- de ILC – Transformação de Metais, Lda, para ampliação de um pavilhão 
industrial, em Sequeiros, freguesia de Silva Escura (Processo n.º 064/05); -----------
- 
- de Arnaldo Pereira, para construção de um Motel, em Macieira, freguesia de 
Talhadas (Processo n.º 163/04). ------------------------------------------------------------ 
2) Deliberação Final:  - Foi aprovada definitivamente a instalação de um 
estabelecimento comercial de roupas para crianças na Rua da Corredoura, freguesia 
de Sever do Vouga, requerido por Manuel de Pinho (Processo n.º 003/05). ---------- 
3) Autorização de utilização: - Foi aprovada, por unanimidade, a intenção de 
indeferimento do pedido de emissão de autorização de utilização, requerida por 
Clara Lopes Ferreira Pereira Almeida, pelas razões evocadas no auto, mais 
concretamente, nos termos do n.º 6, do art.º 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 4 de 
Junho, com a nova redacção do Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho. A 
requerente deverá proceder à ligação ao colector de saneamento. Os serviços 
deverão notificar os responsáveis do condomínio do “Edifício Laranja”, sobre a 
falta de ligações à rede de saneamento. Deve ser feita a audiência prévia, nos 
termos do art.º 100º e 102º, do Código do Procedimento Administrativo. -------------
------------ 
Programa “Casa +” – Lista provisória dos candidatos: - Na sequência do estudo 
efectuado às situações de manifesta falta de condições habitacionais de famílias 
carenciadas, foi elaborada a lista provisória dos candidatos ao programa “Casa +”, 
para mais tarde, serem analisadas as intervenções a efectuar em cada situação, 
conforme se discrimina neste relatório e após o calculo dos encargos a satisfazer, 
segundo orçamentos que serão elaborados pelos Serviços Técnicos Municipais. 
Foram prestados os esclarecimentos necessários sobre este assunto. A Câmara 
Municipal aprovou, por unanimidade, a lista provisória dos candidatos ao 
programa.  
Transportes Escolares 2005/2006 - Adjudicação: - Seguidamente, este órgão 
apreciou a informação elaborada pelos serviços, referente ao parecer sobre a 
adjudicação dos circuitos especiais do transporte escolar para o ano lectivo de 
2005/2006. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Com base nas propostas apresentadas os circuitos especiais passarão a ser 
assegurados pelos seguintes taxistas: ------------------------------------------------------- 
António Nogueira Rocha, circuitos n.ºs 2, 3, 5 e 6; -------------------------------------- 
António Manuel Bernardo Ganilho, circuitos n.ºs 1 e 4. --------------------------------- 
Foi aprovado, por unanimidade, adjudicar os mencionados circuitos. ------------------ 
Garagem da Vinha Dónega - Indemnização: - A Câmara Municipal tomou 
conhecimento do valor da renda da garagem da Casa da Vinha Dónega, através da 
comunicação remetida pelo inquilino, senhor Armindo Martins de Figueiredo. ------
- 
Estabelecimento – Horário de Funcionamento: - Seguidamente, foi apreciado o 
pedido apresentado pelo gerente do estabelecimento “Snack Bar Cachamay” de 
Rocas do Vouga, onde solicita o encerramento do estabelecimento nas vésperas de 
fins de semana e feriados às 4:00 horas, ao abrigo da autorização excepcional 
prevista no art.º 5º do Regulamento em vigor. Depois de apreciadas as justificações 
concluíram os membros deste órgão que não apresentava a justificação de acordo 
com a alínea a), do n.º1 daquele artigo do regulamento. A justificação apresentada 
não é consistente, na medida em que o pedido é efectuado somente para as vésperas 
dos fins de semana e feriados e apresentam como justificação a existência da 
sociedade Lactogal que labora vinte e quatro horas. Mas, esta justificação não é 



 

suficiente, porque para além de não estar adequada aos horários de funcionamento 
daquela empresa, também não se relaciona com os pressupostos indicados na 
referida disposição do regulamento. Portanto, decidiu o órgão executivo, por 
unanimidade, não autorizar a alteração ao horário de funcionamento, nos termos em 
que foi requerido. ----------------------------------------------------------------------------- 
Parcela do domínio público – Cedência: - Posto isto, foi apreciado o processo 
relacionado com o pedido de aquisição de uma parcela sobrante da estrada de 
ligação ao lugar do Calvário, da freguesia de Pessegueiro do Vouga. Os serviços 
confirmaram a existência da parcela sobrante que já não é necessária para o 
domínio público. Aparece como interessado na sua aquisição, o senhor Joaquim da 
Silva Soares, residente naquele lugar e proprietário de terrenos que confinam com a 
referida parcela de terreno. Foi solicitado um parecer à Junta de Freguesia de 
Pessegueiro do Vouga. Aquela entidade na resposta informa que a parcela de 
terreno poderá ser vendida ao interessado pelo valor de 400,00€ (quatrocentos 
euros). A Câmara Municipal decidiu, por unanimidade, submeter à Assembleia 
Municipal o pedido de desafectação da mencionada parcela do domínio público, 
para poder ser vendida ao interessado, após efectuarmos o inquérito administrativo 
para sabermos se não existe outros interessados com direito de preferência. ---------- 
Deltarev – Espaço envolvente ao lote: - A sociedade Deltarev – Comércio de 
Pinturas, Lda, com o lote n.º 28 da Zona Industrial de Cedrim, apresentou uma 
proposta para embelezamento do espaço pertencente ao domínio público e que 
confina com o respectivo lote, conforme indicam na planta apresentada. Aquela 
sociedade propõe o ajardinamento daquele espaço para evitar o crescimento de 
silvas e ervas daninhas. A Câmara Municipal decidiu, por unanimidade, autorizar a 
realização dos trabalhos de embelezamento daquele espaço, sem conferir a 
possibilidade de apropriação daquele terreno por pertencer ao domínio público. ----- 
Massasvouga – Pedido de Estacionamento: - A sociedade MassasVouga – 
Padaria, pastelaria e cafetaria, Lda, com sede nesta vila, através do ofício com data 
de 23 de Junho último, solicita a reserva de lugares de estacionamento junto ao 
estabelecimento para poderem realizar cargas e descargas. Depois de analisado e 
discutido este assunto, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, o seguinte: 
a) informar o gerente daquela sociedade que nesta entidade já deram entrada vários 
pedidos iguais, dos comerciantes desta vila, sem que esta entidade tivesse acedido 
aos pedidos, porque inviabilizaria os estacionamentos na vila já diminutos; b) que 
essa situação só será resolvida com a colocação de parquímetros no centro da vila, 
para evitar-se que os particulares utilizem por tempo indeterminado os lugares de 
estacionamento nas zonas comerciais; c) informar o requerente que existe uma 
comissão de trânsito eleita pela Assembleia Municipal para emissão de pareceres 
sobre matérias de trânsito, onde se inclui os estacionamentos. -------------------------- 
Associação – Subsídio: - Como tem acontecido em anos anteriores, a Associação 
Cultural e Desportiva de Dornelas do Vouga, vai promover a prova de atletismo 
intitulada “Prova de Montanha  Trilho dos Mouros – Arestal 2005”, incluída nas 
actividades da FICAVOUGA2005. Através do ofício n.º 26, de 16 de Junho, 
solicitam apoio no valor de 2.500,00€, para poderem fazer face aos encargos com a 
realização daquele evento. A Câmara Municipal decidiu, por unanimidade, no uso 
da competência que lhe é conferida, atribuir um subsídio extraordinário de 
2.500,00€, como apoio para a realização daquela prova desportiva que conta com a 
participação de inúmeros atletas do concelho e do país. ---------------------------------  
21ª Edição do Ralicross Rota da Luz – Autorização: - Através do ofício datado 
de 13 de Junho último, o Vouga Sport Clube veio solicitar autorização para a 



 

realização do evento designado “Ralicross Rota da Luz/Sever do Vouga”, 21ª 
edição, com data marcada para o dia 30 e 31 de Julho, no circuito do Alto do 
Roçario. Estando reunidos os requisitos previstos no regulamento de actividades 
diversas, foi emitida a licença n.º 22/2005. Esta prova está incluída nas actividades 
desenvolvidas no âmbito da FICAVOUGA/2005. A Câmara tomou conhecimento e 
ratificou o despacho a autorizar a realização daquele evento. --------------------------- 
Intercâmbio Escolar – Montmagny: - Através do ofício distribuído aos 
vereadores, a Escola E.B.2.3 de Sever do Vouga manifesta a vontade de realizar 
intercâmbios com jovens da comunidade do município de Montmagny, caso seja 
realizada a geminação entre os dois municípios. A Câmara tomou conhecimento, 
ficando registada a pretensão. -------------------------------------------------------- ------ 
Obras Públicas:------------------------------------------------------------------------------ 
1) Contas Finais:  - Foram elaboradas e aprovadas as contas finais das seguintes 
empreitadas:----------------------------------------------------------------------------------- 
- Ampliação e remodelação do Jardim de Infância de Pessegueiro do 
Vouga…………………………..……………………………………….139.386,92€ 
- Escola do Casal – Construção do acesso ……………………...……….13.819,22€ 
- Escolas – Reparação, conservação e segurança – Escola de Dornelas ...55.066,65€ 
- Escolas Primárias – Reparação, conservação e segurança – Escola de Cedrim 
(casas de banho e salas)…………………………………….…………….25.258,73€ 
- Estrada de ligação da Vila à Ermida – 1ª Fase (construção de pontão) ..42.720,30€ 
- Cemitério de Paradela – Construção de muro …..……………………..53.430,51€ 
- Escola do Casal – Centro de Apoio à Criança e ao jovem – Arranjos 
exteriores…………………………………………………………………34.252,71€ 
- Construção de infraestruturas para prevenção de incêndios – Caminhos 
florestais/2004………………………………..…………………………..21.025,73€ 
2) Trabalhos a mais: - Foram apreciadas as informações emitidas sobre a 
necessidade de serem executados trabalhos a mais nas seguintes empreitadas: ------- 
- do “Arruamento e obras complementares – Reparação e conservação – Passeios e 
pequenos largos” sobre a necessidade de melhorar os passeios na Rua dos 
Bombeiros. Esse trabalho terá um custo de 5.162,88€ (cinco mil, cento e sessenta e 
dois euros e oitenta e oito cêntimos), acrescido de IVA; -------------------------------- 
- da “Rectificação da Estrada de Nogueira/Gândara/Paço”, referentes à necessidade 
de ser reposta a conduta de água danificada com a trepidação das máquinas que 
laboram naquela empreitada. O custo desses trabalhos a mais de natureza 
imprevista ascende a 7.938,16€ (sete mil, novecentos e trinta e oito euros e 
dezasseis cêntimos), mais IVA. --------------------------------------------------------------
---------- 
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a execução dos trabalhos a mais 
nas duas empreitadas. ------------------------------------------------------------------------ 
3) Recepções Definitivas: - Foram recebidas definitivamente as seguintes 
empreitadas, conforme autos elaborados pelos serviços: -------------------------------- 
- Reparação do telhado da casa da Praia Fluvial – Quinta do Barco, executada pela 
sociedade Modesto e Matos, Lda; ---------------------------------------------------------- 
- Reconstrução de um muro no rio Vouga, efectuada pela sociedade Modesto e 
Matos, Lda; ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Caminho do Sequeiral Lourizela/Parada – Construção de Muros, realizados pela 
sociedade Urbiplantec – Urbanizações Terraplanagens, Lda. --------------------------- 
4) Recepção Provisória: - Foi recebida provisoriamente a empreitada “Ampliação 
do Colector e Construção de Ramais Domiciliários – levantamento de Tampas de 



 

Saneamento / Águas Pluviais”, executada pela firma Construtora da Corga, S.A. A 
Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------- 
5) Autos de Medição:  - Presentes e aprovados os seguintes auto de medição de 
trabalhos para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:------------------
- 
“Rectificação e pavimentação da Estrada de Penouços ao cruzamento da EN328 – 
Cedrim, até à Escola das Hortas”:----------------------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 6 de trabalhos previstos, no valor de 29.081,41€ (vinte e 
nove mil, oitenta e um euros e quarenta e um cêntimos), acrescido do IVA;---------- 
“Urbanização do Largo de Rocas”:--------------------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 4/B, de trabalhos imprevistos executados, no valor de 
2.032,00€ (dois mil, trinta e dois euros), acrescido do IVA.----------------------------- 
- Auto de Medição n.º 4, de trabalhos previstos, no valor de 2.795,10€ (dois mil, 
setecentos e noventa e cinco euros e dez cêntimos), acrescidos do IVA. -------------- 
“Rectificação e pavimentação da estrada de Cedrim a Penouços (EN328)”:----------- 
- Auto de Medição n.º 15 de trabalhos previstos, no valor de 25.083,80€ (vinte e 
cinco mil, oitenta e três euros, e oitenta cêntimos), acrescido do IVA.----------------- 
“Ampliação do Cemitério de Silva Escura”: ----------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 17, de trabalhos previstos, no valor de 6.316,00€ (seis mil, 
trezentos e dezasseis euros), acrescidos do IVA. ----------------------------------------- 
“Construção de um edifício para a Biblioteca Municipal”: ------------------------------ 
- Auto de Medição n.º 3, de trabalhos previstos, no valor de 71.599,72€ (setenta e 
um mil, quinhentos e noventa e nove euros e setenta e dois cêntimos), acrescidos 
do IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Arruamentos e Obras Complementares – Reparação e conservação – Passeios e 
pequenos largos: ------------------------------------------------------------------------------ 
- Auto de Medição n.º 6, de trabalhos previstos, no valor de 5.206,40€ (cinco mil, 
duzentos e seis euros e quarenta cêntimos), acrescidos de IVA. ------------------------ 
“Ampliação do colector e construção de ramais domiciliários – Levantamento de 
tampas de saneamento – Águas pluviais”: ------------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 1 (Final), de trabalhos previstos, no valor de 7.719,00€ (sete 
mil, setecentos e dezanove euros), acrescidos de IVA. ---------------------------------- 
“Rectificação da estrada da Mouta à Anta da Cerqueira”: ------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 2, de trabalhos previstos, no valor de 12.439,00€ (doze mil, 
quatrocentos e trinta e nove euros), acrescidos de IVA. --------------------------------- 
“Rectificação da estrada de Nogueira – Gândara – Paçô”: ------------------------------ 
- Auto de Medição n.º 1, de trabalhos previstos, no valor de 18.035,98€ (dezoito 
mil, trinta e cinco euros e noventa e oito cêntimos), acrescidos de IVA. -------------- 
“Beneficiação do Bairro Social da Bela Vista - Caixilharias”: --------------------------
- 
- Auto de Medição n.º 1, de trabalhos previstos, no valor de 35.405,00€ (trinta e 
cinco mil, quatrocentos e cinco euros), acrescidos de IVA. ----------------------------- 
5) Empreitadas – Ajuste Directo: - Seguidamente, foram apreciadas duas 
informações da Técnica Superior, Eng.ª Margarida, sobre trabalhos a realizar na 
empreitada “Estrada da Mouta à Cerqueira”. Depois das explicações dadas para 
cada caso, decidiu este órgão, por unanimidade, o seguinte: ---------------------------- 
a) efectuar o ajuste directo à sociedade Construções Tavares Dias, Lda do serviço 
de máquinas para efectuar o alargamento pretendido, pelo preço de 2.305,50€ (dois 
mil, trezentos e cinco euros e cinquenta cêntimos); b) autorizar a substituição da 
semi-penetração por tapete betuminoso na ligação entre Coval à Anta da Cerqueira, 



 

ao abrigo do n.º 2, do art.º 166º, do Decreto-Lei n.º 55/99, de 2 de Março. Esta 
alteração não implica qualquer aumento dos custos de execução, porque o preço 
proposto pelo empreiteiro é igual para os dois tipos de pavimento. -------------------- 
6) Isolamento do Espaço POSI:  - Para a climatização do Espaço POSI, necessária 
para proteger os equipamentos informáticos, bem como, isolamento do ruído 
provocado pelos servidores, foi solicitada uma proposta de preços à sociedade que 
executou a empreitada. A sociedade ASO – Construções, Lda apresentou uma 
proposta de 1.332,70€ para execução de uma divisória em madeira, mais 1.581,00€, 
para o equipamento de ar condicionado. A Câmara Municipal decidiu, por 
unanimidade, efectuar o ajuste directo do “Isolamento do Espaço POSI” à referida 
sociedade pelo valor de 2.913,70€ (dois mil, novecentos e treze euros e setenta 
cêntimos), mais IVA. ------------------------------------------------------------------------ 
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.----------------------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------- 
1) Associação dos Bombeiros Voluntário - Auditório: - Através do ofício n.º 46, 
de 5 de Julho corrente, a Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do 
Vouga solicita a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 
16 de Outubro, para realizarem a comemoração do 45º Aniversário daquela 
instituição. Dada a natureza da actividade desenvolvida por esta instituição, 
designadamente, de natureza social, decidiu a Câmara Municipal no uso da sua 
competência e nos termos do art.º 20.º do regulamento em vigor, por unanimidade, 
autorizar a realização do evento na data pretendida. ------------------------------------- 
2) Parques Eólicos – Protocolo: - O órgão executivo apreciou a minuta do 
protocolo enviado pela sociedade Hidroeléctrica Galaico Portuguesa, S.A., com 
sede em Ourense, Espanha, contendo as obrigações das duas entidades na parceria a 
criar para a instalação de parques eólicos no concelho de Sever do Vouga. A 
Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a minuta do protocolo nos termos 
em que foi apresentado com vista a produzir os fins desejados. -------------------------
---- 
3) Regulamento – Alteração: - A Câmara Municipal apreciou a proposta 
apresentada para a alteração do “Regulamento Municipal de Urbanização, 
Edificação, Taxas e Compensações”, compreendendo alterações aos artigos 14º, 
15º, 16º e 40º, bem como, da tabela de taxas, nomeadamente, nos capítulos V, 
XVIII e XIX. Depois de dada a explicação sobre a necessidade de procedermos à 
alteração do regulamento, a proposta foi posta à votação, tendo sido aprovada por 
unanimidade, para ser submetida ao inquérito público e à apreciação e aprovação 
por parte da Assembleia Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. ----
- 
4) Concurso – Publicação do Livro: - A Câmara Municipal decidiu, por 
unanimidade, proceder à consulta prévia nos termos da alínea b), do n.º 1, do art.º 
81º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 e Junho, para publicação do livro “Sever do 
Vouga – Festas e Romarias – V volume”. ------------------------------------------------- 
---------------------------------3º - Período destinado ao público-------------------------- 
Foi anotada a intervenção do munícipe Dr. António Henriques Tavares, residente 
em Nogueira, freguesia de Pessegueiro do Vouga, que expôs o seguinte: ------------- 
No ano de 2004, celebrou um acordo de cedência de terreno por via do direito 
privado, para alargamento do caminho da Bouça – “Estrada de Sr.ª do Rosário à 



 

EM570”. Informou, também, que nessa altura o vereador Manuel Nunes Martins 
foi ao local, para se inteirar das condições exigidas para autorizar a cedência do 
terreno, exaradas no respectivo auto, que se traduziam, concretamente, na mudança 
de um poste de alta tensão para o limite do terreno e construção de um caminho de 
acesso. A EDP procedeu à mudança do poste de alta tensão, mas o caminho nunca 
fora realizado, tendo sido executado um muro pelo proprietário confinante que 
dificulta agora, a construção desse caminho. ---------------------------------------------- 
Foi analisado o documento relacionado com a aquisição amigável do terreno, tendo 
o vereador Raul Duarte ficado incumbido de se deslocar ao local para analisar e 
sugerir uma solução. ------------------------------------------------------------------------- 
-------- 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, Rui Loureiro, que também a redigi. ---------------- 
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