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------------------------------------------ACTA N.º 01/2011-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia doze de Janeiro de dois mil e onze.-------------------------------- 
---- No dia doze de Janeiro de dois mil e onze, na vila de Sever do Vouga, edifício dos 
Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a 
presença do funcionário Luís Figueiredo Martins, Director de Departamento 
Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.----------------------------------- 
---- 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 maioria, com a abstenção do membro João 
Miguel Tavares de Almeida.--------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 
- “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao limite do Concelho (Oliveira de Frades)” 

– Decisão de Adjudicação------------------------------------------------------------------------- 
- “Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga - Arrelvamento” – Relatório Final---------- 
- “EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Reabilitação e Adaptação da Casa 

do Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária” – Abertura de 
Procedimento---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Freguesia de Sever do Vouga - Projecto de Arquitectura da Sede Social - sita na Rua 
do Forno---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Terreno - Alinhamento das Confrontações------------------------------------------------------ 
- IMT – Pedidos de Isenção------------------------------------------------------------------------- 
- Freguesia de Pessegueiro do Vouga - Pedido de Isenção------------------------------------- 
- Constituição de Fundo de Maneio---------------------------------------------------------------- 
- JOVOUGA - 22º Aniversário--------------------------------------------------------------------- 
- Jardim de Infância de Sanfins – Edifício-------------------------------------------------------- 
- TRANSDEV - Projecto SEVERin--------------------------------------------------------------- 
- Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo - Proposta de Alteração---- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) ABAE - Eco-Escolas 2011--------------------------------------------------------------------- 
2) Juventude Académica Pessegueirense - Antecipação de Subsídio------------------------ 
3) Árvore Classificada de Interesse Público - Camellia Japónica---------------------------- 
4) Empreitada Geral do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio/Ermida - Plano 

de Sinalização------------------------------------------------------------------------------------- 
6) Abertura de Procedimento – Técnico Superior – Alteração------------------------------- 
7) Abertura de Procedimento – Assistente Operacional – Alteração------------------------ 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 4 de Janeiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 536.430,79€ (quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta 
euros e setenta e nove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 446.284,23€ 
(quatrocentos e quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro euros e vinte e três 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2010/2011 - Mini Foot Clube/Sever 
Fintas:  - A Câmara tomou conhecimento do Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo celebrado entre o Município e o Mini Foot Clube/Sever Fintas.-------------------- 
Justificação de Falta – Vereador:  - A Câmara Municipal tomou conhecimento da 
justificação de falta do vereador João Almeida referente à reunião do passado dia 22 de 
Dezembro, apresentada por escrito.------------------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não foi registada qualquer intervenção.-------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
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“Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao limite do Concelho (Oliveira de Frades)” – 
Decisão de Adjudicação:  - Na sequência da abertura do procedimento para a “Pista 
Ciclável da Estação de Paradela até ao limite do Concelho (Oliveira de Frades)”, de acordo 
com a deliberação de 9 de Dezembro de 2010, foram apreciadas as propostas apresentadas 
e elaborado o documento da Decisão de Adjudicação.  Analisado o documento, foi 
aprovado, por unanimidade, adjudicar a referida empreitada à firma Paviazeméis – 
Pavimentações de Azeméis, Lda., pelo valor de 647.099,64€ (seiscentos e quarenta e sete 
mil, noventa e nove euros e sessenta e quatro cêntimos).------------------------------------------ 
O vereador Raul Duarte ausentou-se durante a apreciação e votação deste ponto por fazer 
parte do júri.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
“Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga - Arrelvamento” – Relatório Final:  - Na 
sequência da análise feita às propostas apresentadas por cinco concorrentes, para o 
“Campo de Jogos de Pessegueiro do Vouga - Arrelvamento”, o júri elaborou um Relatório 
Final, tendo sido analisado pelo órgão executivo.  De acordo com o conteúdo do referido 
documento, foi aprovado, por unanimidade, adjudicar a empreitada à firma Paviazeméis – 
Pavimentações de Azeméis, Lda., pelo valor de 234.636,70€ (duzentos e trinta e quatro 
mil, seiscentos e trinta e seis euros e setenta cêntimos).------------------------------------------- 
O vereador Raul Duarte ausentou-se durante a apreciação e votação deste ponto por fazer 
parte do júri.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------------------- 
“EcoPolis Sever do Vouga: Regenerar Humanizar - Reabilitação e Adaptação da Casa do 
Serralheiro para Instalação de uma Cozinha Comunitária” – Abertura de Procedimento:  -  
- Nos termos da informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, 
aprovar a abertura de um concurso público para a empreitada “EcoPolis Sever do Vouga:  
Regenerar Humanizar – Reabilitação e Adaptação da Casa do Serralheiro para Instalação 
de uma Cozinha Comunitária”, de acordo com as grandes Opções do Plano, assim como o 
programa de procedimentos, projecto de execução e o caderno de encargos.  Foi, também, 
aprovado, por unanimidade, a composição do júri do procedimento composto pelos 
seguintes membros:------------------------------------------------------------------------------------- 
Efectivos:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Presidente:  Raul Alberto Conceição Duarte;--------------------------------------------------- 
- Vogal:  Fernando Marques Sá Marinheiro;----------------------------------------------------- 
- Vogal:  Maria Isabel Figueiredo da Silva.------------------------------------------------------- 
Suplente:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Rui Fernando Fernandes Loureiro.--------------------------------------------------------------- 
Perito para apoiar o júri:-------------------------------------------------------------------------------- 
- Luís Figueiredo Martins.--------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
foi autorizada a despesa relacionada com a execução desta empreitada.------------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Freguesia de Sever do Vouga - Projecto de Arquitectura da Sede Social - sita na Rua do 
Forno:  - Na sequência do pedido apresentado pela Freguesia de Sever do Vouga, para a 
emissão de uma licença administrativa para obras de construção, em área não abrangida 
por operação de loteamento ou por plano de pormenor, de um edifício para sede social da 
Junta, e anexo/telheiro adjacente, antecedido de trabalhos de remodelação dos terrenos, o 
mesmo foi analisado pelo Gabinete Técnico de Planeamento, Administração e Urbanismo 
– Divisão de Administração do Território, que emitiu um parecer favorável.  O órgão 
executivo aprovou, por unanimidade, o projecto de arquitectura, desde que sejam 
respeitados os condicionalismos referidos na informação técnica n.º PA 0016/AVP/11.----- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, , Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Terreno - Alinhamento das Confrontações:  - Foi presente uma carta enviada por Maria 
Hermínia Martins Ribeiro de Bastos, a solicitar o alinhamento das confrontações de um 
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terreno que possui em Pessegueiro, que confronta com um terreno pertencente ao 
Município destinado à construção da sede da Banda União Musical Pessegueirense.  O 
órgão executivo aprovou, por unanimidade, a regularização do alinhamento do referido 
terreno, conforme consta na planta arquivada junto dos documentos desta reunião.----------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
IMT – Pedidos de Isenção:  - Considerando que:--------------------------------------------------- 
a) A partir da entrada em vigor da nova Lei das Finanças Locais, aprovada através da Lei 
n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, conforme estabelece o artigo 11º, os municípios passaram a 
ter poderes tributários, compreendendo a concessão de isenções e benefícios fiscais, nos 
termos do n.º 2, do artigo 12º do mencionado diploma;-------------------------------------------- 
b) Um dos exemplos previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, prevê na última redacção do artigo 43º, a possibilidade de 
isenção de IMT na aquisição da primeira habitação permanente desde que os jovens 
reúnam um conjunto de requisitos, bem como, a necessária autorização por parte da 
Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------- 
c) Admitido porque o concelho de Sever do Vouga é considerado um município do 
interior, de acordo com a Portaria n.º 1117/2009, de 30 de Setembro.--------------------------- 
Através dos dois seguintes pedidos apresentados:-------------------------------------------------- 
i) Em 06 de Janeiro de 2011, por Marisa Bastos Pereira, com o NIF 229745792, e o Bilhete 
de Identidade n.º 12025819, veio solicitar a isenção de IMT para a compra da moradia 
unifamiliar:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Moradia destinada a habitação, com cave, rés-do-chão e primeiro andar, situada no lugar 
da Feira Nova, freguesia de Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever do Vouga, a que 
corresponde a letra “B” de um prédio a constituir em regime de propriedade horizontal, 
actualmente inscrito na matriz predial urbana respectiva sob o artigo 1471 e cuja 
construção está a ser efectuada ao abrigo da licença de construção com o Alvará de obras 
n.º 14/09, emitido por esta autarquia em 26 de Fevereiro de 2009.------------------------------- 
ii) Em 28 de Dezembro de 2010, por Luís Miguel Santos Martins, com o NIF 223996769, 
e o Bilhete de Identidade n.º 12849672, vem solicitar a isenção de IMT para a compra da 
moradia unifamiliar:------------------------------------------------------------------------------------- 
- Moradia destinada a habitação, com cave, rés-do-chão e primeiro andar, situada no lugar 
da Feira Nova, freguesia de Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever do Vouga, a que 
corresponde a letra “A” de um prédio a constituir em regime de propriedade horizontal, 
actualmente inscrito na matriz predial urbana respectiva sob o artigo 1471 e cuja 
construção está a ser efectuada ao abrigo da licença de construção com o Alvará de obras 
n.º 14/09, emitido por esta autarquia em 26 de Fevereiro de 2009.------------------------------- 
Assim, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, submeter os pedidos de autorização 
à Assembleia Municipal para isenção de IMT na compra das mencionadas fracções pelo 
valor de 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros), cada, caso reúnam os demais 
requisitos a confirmar pelo Serviço de Finanças.--------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Freguesia de Pessegueiro do Vouga - Pedido de Isenção:  - Seguidamente, foi analisado o 
pedido apresentado pela Freguesia de Pessegueiro do Vouga, para a isenção do pagamento 
de taxas referente ao pedido de mobilização de solo para florestação, apresentado em 24 de 
Novembro de 2010.  O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a isenção do 
pagamento das taxas, de acordo com o previsto nos números 1 e 4, do artigo 8º do 
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.---------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Constituição de Fundo de Maneio:  - Tomando em consideração o previsto no ponto 
2.9.10.1.11, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprovou o POCAL, e à 
semelhança de anos anteriores, foi aprovado, por unanimidade, manter constituídos os 
fundos de maneio para o ano económico de 2011, de acordo com os seguintes valores:------ 
Presidência..................................................................................................................250,00€ 
Secretaria.....................................................................................................................100,00€ 
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Centro das Artes e do Espectáculo..............................................................................150,00€ 
Jardins de Infância.......................................................................................................670,00€ 
Foi aprovado, também, por unanimidade, o Regulamento Interno respeitante aos fundos de 
maneio.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
JOVOUGA - 22º Aniversário:  - Para a comemoração do seu vigésimo segundo 
aniversário, a Jovouga veio solicitar autorização para o encerramento da estrada em frente 
à sua sede, no próximo dia 22 de Janeiro, das 21:00 às 02:00.  O órgão executivo 
autorizou, por unanimidade, o corte da estrada para o fim pretendido.-------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 7º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, 
de 24 de Março.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Jardim de Infância de Sanfins – Edifício:  - Estando o Jardim de Infância de Sanfins 
actualmente desactivado, foi aprovado, por unanimidade, proceder à cedência das 
instalações, em regime de comodato gratuito, à Associação Cultural e Desportiva de 
Sanfins.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 64º, conjugada com o 
previsto na alínea f), do n.º 2, do artigo 64º da Lei das Autarquias Locais.--------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
TRANSDEV - Projecto SEVERin:  - Entre o Município de Sever do Vouga e a Transdev 
foi estabelecida uma parceria para a criação do projecto SEVERin, que tem como 
objectivo a promoção da mobilidade mais sustentável e resposta às necessidades da 
população sem meios próprios de deslocação.  O arranque do projecto tem data prevista 
para 31 de Janeiro com duração até ao mês de Junho de 2011, altura em que será feito o 
ponto de situação.  A Câmara aprovou, por unanimidade, fazer a divulgação do projecto.--- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo - Proposta de Alteração:  - Foi 
presente e analisada a proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de 
Bolsas de Estudo, tendo o mesmo sido aprovado, por unanimidade, entrando em vigor 
coma sua publicitação e produzindo efeitos a partir do ano lectivo de 2011/2012.------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do previsto na alínea d), do n.º 4, do artigo 64, da 
Lei das Autarquias Locais.----------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) ABAE - Eco-Escolas 2011:  - À semelhança de anos anteriores, a Associação Bandeira 
Azul da Europa veio propor ao Município uma parceria para o desenvolvimento do 
Programa Eco-Escolas que tem como objectivo a promoção da educação ambiental, 
através de acções de formação e informação.  Foi aprovado, por unanimidade, apoiar os 
estabelecimentos de ensino do nosso concelho que se inscrevessem, contribuindo com 
20,00€ para a inscrição e 50,00€ para atribuição do galardão.------------------------------------ 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
2) Juventude Académica Pessegueirense - Antecipação de Subsídio:  - Através do seu 
ofício datado de 6 de Janeiro corrente, a Juventude Académica Pessegueirense veio 
solicitar o adiantamento do subsídio de valor igual a 50% do aprovado no ano passado para 
viabilização do seu projecto desportivo.  Assim, foi aprovado, por unanimidade, fazer o 
adiantamento do subsídio de valor igual a 50% do aprovado no ano passado aos clubes 
inscritos em campeonatos de futebol, de acordo com a atribuição dos seguintes subsídios, 
destinados às actividades desportivas desenvolvidas pelas respectivas associações, sujeito a 
acerto quando for aprovado o subsídio anual:------------------------------------------------------- 
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- Associação Desportiva e Cultural de Lourizela……………………………….1.500,00€ 
- Associação Desportiva Severense…………………………………………….3.750,00€ 
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas…………………………………..…….3.750,00€ 
- Juventude Académica Pessegueirense…………………………………….....10.000,00€ 
- Clube Recreativo e Cultural de Talhadas…………………………………..…1.250,00€ 
A decisão 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 
por fazer parte da direcção da JAP.------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
3) Árvore Classificada de Interesse Público - Camellia Japonica:  - A Câmara tomou 
conhecimento da classificação de interesse público da arvore “Camelli japónica” localizada 
no cemitério velho da freguesia de Sever do Vouga, de acordo com o Aviso n.º 21/2010 
enviado pela Autoridade Florestal Nacional.  Foi, também, decidido divulgar a 
classificação daquela árvore.--------------------------------------------------------------------------- 
4) Empreitada Geral do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio/Ermida - Plano de 
Sinalização:  - Nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro, foi 
aprovado, por unanimidade, o plano de sinalização (desvio de trânsito da E.M. 569), 
constituído no Anexo 13 da empreitada geral de construção do Aproveitamento 
Hidroeléctrico de Ribeiradio/Ermida, cujo processo foi arquivado junto dos documentos 
desta reunião e vai ser dada a necessária publicitação, conforme o previsto na legislação 
em vigor.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
5) Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Pedido de Cedência:  - Através do ofício 
datado de 6 de Janeiro, o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga veio solicitar a 
cedência gratuita do auditório do Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 10 de 
Fevereiro, para a realização de uma sessão subordinada ao tema “Relacionamentos 
Difíceis”.  O pedido foi autorizado por unanimidade.---------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 20º do Regulamento Municipal de 
Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do Espectáculo de Sever do 
Vouga, conjugado com o artigo 8º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas 
Municipais.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
6) Abertura de Procedimento – Técnico Superior – Alteração:  - Na sequência da decisão 
tomada na reunião do passado dia 24 de Novembro de 2010 para abertura de um 
procedimento concursal na modalidade de relação de emprego público por tempo 
determinado, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho indicado no mapa 
de pessoal, como técnico superior com licenciatura engenharia civil, destinado aos serviços 
de Comunicações e Transportes, foi aprovado, por unanimidade, proceder à alteração dos 
métodos de selecção, de acordo com as disposições indicadas na lei do Orçamento de 
Estado para 2011, passando os critérios a serem a avaliação curricular complementada com 
a entrevista profissional de selecção.----------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
7) Abertura de Procedimento – Assistente Operacional – Alteração:  - De igual modo, e na 
sequência da decisão tomada na reunião do passado dia 24 de Novembro de 2010, para 
abertura de um procedimento concursal na modalidade de relação de emprego público por 
tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho indicado 
no mapa de pessoal, como Assistente Operacional, para exercer funções no Jardim de 
Infância de Talhadas, foi aprovado, por unanimidade, proceder à alteração dos métodos de 
selecção, de acordo com as disposições indicadas na lei do Orçamento de Estado para 
2011, passando os critérios a serem a prova escrita de conhecimentos complementada com 
a entrevista profissional de selecção.----------------------------------------------------------------- 
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Votação:  A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
------------------------------------Período destinado ao Público------------------------------------ 
Foi registada a intervenção de Adelino Marques da Silva, residente em Nogueira, freguesia 
de Pessegueiro do Vouga, que veio solicitar o encaminhamento das águas pluviais, 
recolhidas no colector que vem desde o sítio das Lameiradas até às traseiras do aviário que 
possui na Gândara, pelo facto de provocarem elevados danos.----------------------------------- 
O presidente da Câmara respondeu que iriam ao local para analisar o exposto e procurar-se 
uma solução para o problema apresentado.---------------------------------------------------------- 
---- 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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