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------------------------------------------ACTA N.º 11/2013-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia doze de junho de dois mil e treze.---------------------------------- 
---- No dia doze de junho de dois mil e treze, 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.----------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças:  Manuel da Silva Soares, Presidente;  Raul 
Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete Martins Henriques, João Miguel Tavares de 
Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.---- 
---- Foi registada a falta justificada de António José Martins Coutinho.------------------------- 
---- 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----------------------------------------- 
- Agim – Cluster dos Pequenos Frutos------------------------------------------------------------- 
- Revisões de Preços---------------------------------------------------------------------------------- 
- Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------------ 
- Aquisição Amigável de Terreno------------------------------------------------------------------- 
- Pedidos de Isenção/Redução de Taxa:----------------------------------------------------------- 

1) Landsdsever – 2ª Rota ao Mirtilo em Vespa-------------------------------------------------- 
2) Rotary Club de Sever do Vouga – Espetáculo Universidade Sénior---------------------- 
3) Licenciamento Industrial------------------------------------------------------------------------ 
4) Agim – Feira do Mirtilo------------------------------------------------------------------------- 
5) Utilização Gratuita do CAE--------------------------------------------------------------------- 

- Agim – AAE e Cozinha Comunitária------------------------------------------------------------- 
- Município de Tavira – Ações Municípia--------------------------------------------------------- 
- Correção de Acta------------------------------------------------------------------------------------- 
- Pedidos de Apoio – Cabimento e Fundos Disponíveis----------------------------------------- 
- Freguesia de Rocas do Vouga – Apoio----------------------------------------------------------- 
- Protocolo de Acolhimento – Festim 2013-2016------------------------------------------------- 
- Agim – Feira do Mirtilo – Pedido de Apoio e Colaboração----------------------------------- 
- Banda União Musical Pessegueirense – Intercâmbio com a Banda Lira--------------------- 
- 17ª Descida Noturna do Rio Vouga – Apoio----------------------------------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1)  “Alargamento da Estrada da Igreja à Junta da Capela Mortuária” – Aquisição 
Amigável de Terreno---------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 07 de junho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 1.535.357,57€ (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, 
trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos) e Operações não 
Orçamentais = 515.698,58€ (quinhentos e quinze mil, seiscentos e noventa e oito euros e 
cinquenta e oito cêntimos).----------------------------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador João Almeida agradeceu o envio da documentação que solicitou na reunião 
anterior, colocando algumas questões sobre o que analisou, mais concretamente sobre a 
implementação do sistema de contabilidade de custos e um processo de responsabilidade 
extracontratual, tendo sido esclarecido pelo presidente da Câmara.------------------------------ 
Seguidamente, Acácio Barbosa perguntou se a limpeza do aterro na Zona Industrial de 
Irijó já tinha sido realizada.  Foi-lhe respondido ter sido feita apenas uma parte da limpeza 
e que estão a ser feitos patamares e outros arranjos.  Perguntou, também, sobre o corte do 
alcatrão em frente à Pensão Palácio, que está lá há algum tempo.  O presidente da Câmara 
informou que se trata de um problema na rede de esgotos, onde ocorreu uma infiltração, 
tendo já sido visto pelos técnicos para se obter uma solução.------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
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Agim – Cluster dos Pequenos Frutos:  - Na sequência da preparação da candidatura ao 
SIAC – Sistema de incentivo às ações coletivas do programa Compete, que visa a 
implementação de um conjunto de ações de dinamização e animação da fileira dos 
pequenos frutos em Portugal e a criação de um centro de conhecimento e inovação em 
pequenos frutos, com sede no Vougapark, a Agim veio solicitar a integração do Município 
no referido projeto na qualidade de parceiro.  Analisado o pedido, a Câmara Municipal 
aprovou, por unanimidade, integrar o projeto na qualidade de parceiro.------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Revisões de Preços:  - A Câmara aprovou, por unanimidade, as revisões de preços relativas 
às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:---------------- 
aa))  ““CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  EE..BB..  11  ddee  RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  ––  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””, conforme a décima 

primeira revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até novembro de 2011, 
sujeitos a revisão;----------------------------------------------------------------------------------- 

bb))  ““CCaammppoo  ddee  JJooggooss  ddee  PPeesssseegguueeiirroo  ddoo  VVoouuggaa  ((AArrrreellvvaammeennttoo))””, conforme a primeira 
revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até abril de 2013, sujeitos a 
revisão.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

cc))  ““PPiissttaa  CCiicclláávveell  ddaa  EEssttaaççããoo  ddee  PPaarraaddeellaa  aattéé  aaoo  lliimmiittee  ddoo  CCoonncceellhhoo  ((OOlliivveeiirraa  ddee  FFrraaddeess))””, 
conforme a sexta revisão, no valor de 1.954,39€ (mil, novecentos e cinquenta e quatro 
euros e trinta e nove cêntimos);------------------------------------------------------------------- 

dd))  ““PPiissttaa  CCiicclláávveell  ddaa  EEssttaaççããoo  ddee  PPaarraaddeellaa  aattéé  aaoo  lliimmiittee  ddoo  CCoonncceellhhoo  ((OOlliivveeiirraa  ddee  FFrraaddeess))””, 
conforme a sétima revisão, no valor de 1.398,06€ (mil, trezentos e noventa e oito euros 
e seis cêntimos);------------------------------------------------------------------------------------ 

ee))  ““EEssttrraaddaa  ddee  SSaannttoo  AAddrriiããoo  ––  AAllaarrggaammeennttoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo””, conforme a primeira revisão, 
sem qualquer valor dos trabalhos realizados até abril de 2013, sujeitos a revisão;-------- 

ff))  ““PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  SSoobbrreeiirraall  ((EEssccoollaass))””, conforme a primeira revisão, sem 
qualquer valor dos trabalhos realizados até maio de 2013, sujeitos a revisão;------------- 

gg))  ““PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddaa  MMeeiiaa  EEnnccoossttaa””, conforme a primeira revisão, sem 
qualquer valor dos trabalhos realizados até maio de 2013, sujeitos a revisão;------------- 

hh))  ““CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  ––  RRuuaa  ddaa  LLaavvoouurraa  ((CCeeddrriimm)),,  RRuueellaa  ddaa  LLoommbbaa  ddaa  GGâânnddaarraa  
((PPeesssseegguueeiirroo)),,  TTrraavveessssaa  ddaa  QQuuiinnttaa  ddoo  BBaarrccoo  ((PPaarraaddeellaa)),,  SSoouuttoo  CChhããoo  ((RRooccaass))  ee  
CCaammiinnhhoo  ddoo  BBaarrrrooccoo  ((CCeeddrriimm))””, conforme a segunda revisão, sem qualquer valor dos 
trabalhos realizados até outubro de 2012, sujeitos a revisão.--------------------------------- 

Votação:  A favor – 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))  ““CCaammppoo  ddee  JJooggooss  ddee  PPeesssseegguueeiirroo  ddoo  VVoouuggaa  ((AArrrreellvvaammeennttoo))””:-------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor 23.128,50€ (vinte e três mil, 

cento e vinte e oito euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA;------------------------ 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos a mais no valor de 8.702,24€ (oito mil, setecentos 

e dois euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido do IVA.----------------------------------- 
bb))  ““PPiissttaa  CCiicclláávveell  ddaa  EEssttaaççããoo  ddee  PPaarraaddeellaa  aattéé  aaoo  lliimmiittee  ddoo  CCoonncceellhhoo  ((OOlliivveeiirraa  ddee  FFrraaddeess))””:- 
- Auto de Medição n.º 6 de trabalho contratual no valor 74.257,77€ (setenta e quatro 

mil, duzentos e cinquenta e sete euros e setenta e sete cêntimos), acrescido do IVA;---- 
- Auto de Medição n.º 7 de trabalho contratual no valor de 53.119,62€ (cinquenta e três 

mil, cento e dezanove euros e sessenta e dois cêntimos), acrescido do IVA.--------------- 
cc))  ““EEssttrraaddaa  ddee  SSaannttoo  AAddrriiããoo  ––  AAllaarrggaammeennttoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo””:----------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 21.817,80€ (vinte e um mil, 

oitocentos e dezassete euros e oitenta cêntimos), acrescido do IVA.------------------------ 
dd))  ““PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  RRuuaa  ddoo  SSoobbrreeiirraall  ((EEssccoollaass))””:------------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 28.472,00€ (vinte e oito mil, 

quatrocentos e setenta e dois euros), acrescido do IVA.-------------------------------------- 
ee))  ““PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddaa  MMeeiiaa  EEnnccoossttaa””:---------------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 51.328,00€ (cinquenta e um mil, 

trezentos e vinte e oito euros), acrescido do IVA.---------------------------------------------- 
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ff))  ““CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  ––  RRuuaa  ddaa  LLaavvoouurraa  ((CCeeddrriimm)),,  RRuueellaa  ddaa  LLoommbbaa  ddaa  GGâânnddaarraa  
((PPeesssseegguueeiirroo)),,  TTrraavveessssaa  ddaa  QQuuiinnttaa  ddoo  BBaarrccoo  ((PPaarraaddeellaa)),,  SSoouuttoo  CChhããoo  ((RRooccaass))  ee  
CCaammiinnhhoo  ddoo  BBaarrrrooccoo  ((CCeeddrriimm))””:----------------------------------------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual no valor 17.763,90€ (dezassete mil, 
setecentos e sessenta e três euros e noventa cêntimos), acrescido do IVA.----------------- 

Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Aquisição Amigável de Terreno:  - Foi presente e analisado o seguinte auto de 
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 
efetuadas pelo respetivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação dos 
encargos que dele constam, para realização da seguinte empreitada:----------------------- 
aa)) “EEssttrraaddaa  ddee  SSaannttoo  AAddrriiããoo  ––  AAllaarrggaammeennttoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo”:----------------------------------- 
- de Etelmina Martins Tavares, residente no lugar e freguesia de Cedrim, a venda de 

uma parcela de terreno com 25m2, pelo valor de 50,00€ (cinquenta euros), localizada 
no lugar e freguesia de Cedrim.------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Pedidos de Isenção/Redução de Taxa:---------------------------------------------------------------- 
1) Landsdsever – 2ª Rota ao Mirtilo em Vespa:  - Para a realização da 2ª Edição da Rota ao 
Mirtilo em Vespa, marcada para o próximo dia 30 de junho de 2013, a Landsdsever veio 
requerer a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão da Licença de 
Manifestação Desportiva.  Analisado o pedido, e tratando-se de uma associação sem fins 
lucrativos, enquadrando-se no n.º 2, do artigo 8º do Regulamento e Tabela de Taxas e 
Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, isentar o 
pagamento da referida taxa.---------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
2) Rotary Club de Sever do Vouga – Espetáculo Universidade Sénior:  - Foi analisado o 
pedido apresentado pelo Rotary Club de Sever do Vouga, para a isenção do pagamento 
relacionado com a utilização do Centro das Artes e do Espetáculo, no próximo dia 23 de 
junho de 2013, para o espetáculo final do ano da Universidade Sénior.  A Câmara 
Municipal aprovou a isenção do pagamento da referida taxa, nos termos do artigo 20º do 
Regulamento Municipal de Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e 
do Espetáculo, conjugado com o n.º 2, do artigo 8º do Regulamento e Tabela de Taxas e 
Outras Receitas Municipais.--------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
3) Licenciamento Industrial:  - Foi analisado o requerimento apresentado por Afonso 
Salazar Amaral Gradim, a solicitar a redução da taxa municipal referente ao licenciamento 
da atividade produtiva local.  Atendendo a que o pedido se encontra devidamente 
formulado e justificado e uma vez que se enquadra na alínea b), do n.º 2 do Regulamento e 
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, foi aprovado, por unanimidade, autorizar a 
redução de 75% relativamente à taxa prevista no artigo 25º pelo registo da empresa.--------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
4) Agim – Feira do Mirtilo:  - Sendo necessária a emissão de Licença de Recinto 
Improvisado e Licença Especial de Ruído para a realização da 6ª Edição da Feira do 
Mirtilo, que decorrerá de 27 a 30 de junho de 2013, a Agim veio solicitar a isenção do 
pagamento das respetivas taxas de emissão.  Analisado o pedido, foi aprovada, por 
unanimidade, a isenção do pagamento relacionado com a emissão das referidas licenças, ao 
abrigo do n.º 2, do artigo 8º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas 
Municipais.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
5) Utilização Gratuita do CAE:  - Na sequência do pedido apresentado por Diogo Veiga, 
para a utilização gratuita do auditório do Centro das Artes e do Espetáculo no próximo dia 
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5 de julho de 2013 para a apresentação dos trabalhos realizados no ginásio Veigafit durante 
o ano letivo, foi elaborada uma informação dos serviços a indicar que, de acordo com o 
artigo 29º do Regulamento Municipal de Funcionamento, Segurança e Utilização do 
Centro das Artes e do Espetáculo, “salvo exceções devidamente fundamentadas, a 
cedências das instalações do CAE a entidades com fins lucrativos será sempre onerosa”.  
Uma vez que o requerente não se enquadra na situação acima identificada, o órgão 
executivo indeferiu, por unanimidade, o pedido de isenção de taxa.----------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Agim – AAE e Cozinha Comunitária:  - A Agim veio manifestar o seu interesse na 
celebração de um contrato de comodato para dinamização da cozinha comunitária através 
da realização de ações de formação na área da hotelaria e restauração.  Analisado o pedido, 
o órgão executivo aprovou, por unanimidade, proceder à elaboração de um contrato de 
comodato com a Agim para desenvolvimento da atividade acima descriminada.-------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Município de Tavira – Ações Municípia:  - Pretendendo deixar de ser acionista da 
Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A., a Câmara 
Municipal de Tavira veio perguntar à Câmara Municipal de Sever do Vouga se está 
interessada na compra das suas ações.  Analisado o pedido, a Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade, que não tem qualquer interesse na compra das referidas ações.------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Correção de Acta:  - Foi detetada a falta de três assuntos analisados em reunião do órgão 
executivo de 12 de dezembro de 2012, e que não constavam da Acta.  Foi aprovado, por 
unanimidade, proceder à correção daquela acta, com a inclusão dos assuntos em falta de 
acordo com a informação elaborada pelos serviços.------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Pedidos de Apoio – Cabimento e Fundos Disponíveis:  - Foi analisada a Informação n.º 18-
DAF/2013 relativamente aos pedidos de apoio que aguardam parecer sobre a existência de 
cabimento e fundos disponíveis, onde se verifica que existe cabimento e fundos 
disponíveis para o pagamento dos seguintes subsídios:-------------------------------------------- 
- Paróquia de Santa Maria de Sever do Vouga, 2.000,00€ (dois mil euros) para obras de 

conservação de património municipal;----------------------------------------------------------- 
- Centro Social Paroquial Maria da Glória, 10.000,00€ (dez mil euros) para obras de 

construção do Lar de Idosos;---------------------------------------------------------------------- 
- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga, 1.000,00€ (mil euros) para 

a compra de uma viatura de socorro.------------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o pagamento dos subsídios acima 
indicados, de acordo com a competência dada através da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º 
da Lei das Autarquias Locais.-------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Freguesia de Rocas do Vouga – Apoio:  - Foi apreciado um pedido de apoio da Junta de 
Freguesia de Rocas do Vouga para a construção de muros de suporte via pública no lugar 
da Portela e no acesso ao Casaínho, naquela freguesia.  O órgão executivo deliberou, por 
unanimidade, atribuir um subsídio de 17.500,00€ (dezassete mil e quinhentos euros), valor 
disponível nesta data, ficando o pagamento pendente da prova documental do 
procedimento (ajuste direto) a realizar nos termos do Código dos Contratos Públicos. 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Protocolo de Acolhimento – Festim 2013-2016:  - Foi ratificado, por unanimidade, a 
outorga do protocolo de acolhimento do Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo no 
Município de Sever do Vouga (Festim), à semelhança de anos anteriores, para a realização 
de um festival intermunicipal de músicas do mundo, concebido e programado pela d’Orfeu 
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Associação Cultural.  O referido protocolo terá a duração de quatro anos, período em que o 
Município subsidiará a Associação em 15,000€ (quinze mil euros) por ano.------------------- 
Foi, também, aprovado, por unanimidade, submeter este processo à apreciação da 
Assembleia Municipal para ratificação e emissão da autorização relacionada com os 
encargos plurianuais.------------------------------------------------------------------------------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea h), do n.º 2 e alínea a), do n.º 4, ambos do 
artigo 64º da Lei das Autarquias Locais.------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Agim – Feira do Mirtilo – Pedido de Apoio e Colaboração:  - 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 logístico para a realização da 6ª Edição 
da Feira do Mirtilo a realizar-se nos próximos dias 27 a 30 de junho.  Analisado o pedido, 
o órgão executivo aprovou, por unanimidade, o apoio logístico solicitado no ofício datado 
de 30 de maio de 2013 e a elaboração dos seguros de responsabilidade para as atividades 
do evento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Banda União Musical Pessegueirense – Intercâmbio com a Banda Lira:  - Foi presente e 
analisado o programa do Intercâmbio Banda Lira Nossa Senhora da Estrela da Candelária 
que irá realizar-se nos próximos dias 23 a 27 de julho de 2013, com a Banda União 
Musical Pessegueirense.  A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, apoiar aquela 
iniciativa através do transporte gratuito do aeroporto de Lisboa até Sever do Vouga, no dia 
23 de julho, bem como oferecer uma refeição para todos os participantes no dia 27 de 
julho.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4 do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
17ª Descida Noturna do Rio Vouga – Apoio:  - Através de carta datada de 8 de maio de 
2013, o Viking Kayak Clube veio pedir apoio do Município para a realização da 17ª 
Descida Noturna do Rio Vouga, a ter lugar nos próximos dias 6 de 7 de julho.  Do apoio 
solicitado, foi aprovado, por unanimidade, o seguinte:--------------------------------------------- 
- Utilização do Centro Cívico para churrasco e divertimento público, através da emissão 

de uma Licença de Divertimento Público;------------------------------------------------------ 
- Autorização para realização do evento na Ponte do Poço.------------------------------------ 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1)  “Alargamento da Estrada da Igreja à Junta da Capela Mortuária” - Aquisição Amigável 
de Terreno:  - Foi presente e analisado o seguinte auto de expropriação amigável de 
terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram efetuadas pelo respetivo 
Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação dos encargos que dele 
constam, para realização da seguinte empreitada:--------------------------------------------------- 
aa)) “AAllaarrggaammeennttoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddaa  IIggrreejjaa  àà  JJuunnttaa  CCaappeellaa  MMoorrttuuáárriiaa”:------------------------------- 
- de Rui Ribeiro, residente no lugar e freguesia de Cedrim, a cedência gratuita de uma 

parcela de terreno com 15m2, localizada no lugar e freguesia de Cedrim.------------------ 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------- 
Não houve qualquer participação.--------------------------------------------------------------------- 
---- 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 
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elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a 
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 


