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------------------------------------------ACTA N.º 13/2011-------------------------------------------- 
---- No dia treze de Julho 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 Rui Fernando Fernandes Loureiro, Técnico Superior, para redacção da 
respectiva acta. --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente; António 
José Martins Coutinho, Vice-Presidente, Maria Elisabete Martins Henriques, João Miguel 
Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, 
Vereadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi registada a falta do vereador Raul Alberto Conceição Duarte que apresentou 
justificação por escrito.--------------------------------------------------------------------------------- 
---- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- A acta n.º 12, da reunião anterior, foi aprovada por unanimidade. -------------------------- 
------------------------------------------Ordem de Trabalhos-----------------------------------------  
- Autos de Receção Definitiva---------------------------------------------------------------------- 
- Auto deRevisão de Preços------------------------------------------------------------------------ 
- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- Associação Desportiva Águias de Carrazedo – Pedido de Isenção de taxas---------------- 
- Vouga Sport Clube – Autorização para a realização de provas------------------------------ 
- Filarmónica Severense – Pedido de Isenção de taxas------------------------------------------ 
- Quiosque – Parque Urbano da Vila-------------------------------------------------------------- 
- Horário – Regime Excepcional – Ratificação--------------------------------------------------- 
- EDP – Pedido de Autorização-------------------------------------------------------------------- 
- JOVOUGA – Utilização Estádio Municipal---------------------------------------------------- 
- 73ª Volta a Portugal – Pedido de Parecer---------------------------------------------------- 
- Hasta Pública – Veículos e Sucata--------------------------------------------------------------- 
- Recenseamento Eleitoral 2011 – Transferências para as Juntas de Freguesia-------------- 
- Associação de Pais da Freguesia de Cedrim – POC------------------------------------------- 
- Freguesia de Rocas do Vouga – Apoio---------------------------------------------------------- 
- Feira Anual do Arestal – Apoio------------------------------------------------------------------- 
- Vouga Sport Clube – Provas de Ralicross e Crosscar – Apoio------------------------------- 
- Associação de Jovens de Talhadas – XI Torneiro 24h de Futebol – Apoio ---------------- 
- Lions Clube de Sever do Vouga – Torneio de Sueca – Apoio - Ratificação--------------- 
- Associação Desportiva Águias de Carrazedo – XIII Prémio de Atletismo – Apoio-------  
- Banda União Musical Pessegueirense – Digressão aos Açores – Apoio ------------------- 
- Outros Assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

1) Recrutamento de Pessoal- Abertura de Concurso----------------------------------------- 
2) Associação de Ciclismo de Aveiro - Parecer----------------------------------------------- 
3) Recinto Improvisado – Licenciamento de recinto improvisado e Licença do Ruido- 

Ratificação----------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria: ------------------------------------------------------------------------ 
Em 8 de Julho, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores: 
Operações Orçamentais = 407.489,29€ (Quatrocentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e 
nove euros e vinte e nove cêntimos), Operações não Orçamentais = 475.070,43€ 
(quatrocentos e setenta e cinco mil, setenta euros e quarenta e três cêntimos) e receitas 
virtuais (Documentos) = 1.391,18 € (Mil, trezentos e noventa e um euros, dezoito 
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Intervenções: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Extensão de Saúde de Dornelas e Paradela: Foram dadas as devidas justificações pelo 
Presidente da Câmara sobre o fecho em Dornelas e Paradela. ------------------------------------ 
Foi registada a intervenção do vereador João Almeida, que perguntou ao executivo se 
tinham conhecimento de uma descarga realizada na pista do Alto do Roçário, em Paradela, 
por funcionários da câmara, propriedade do Vouga Sport Club.---------------------------------- 
O presidente e os vereadores desconhecem, ficando de verificar a situação descrita. --------- 
Por último, o vereador Acácio Barbosa congratulou a Agim pela excelente organização e 
sucesso que teve a feira do mirtilo. ------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Auto de Recepção Definitiva: Foram recebidas definitivamente as empreitadas 
“Urbanização do Largo de Rocas” e “Limpeza de Caminhos e Estradas Municipais” 
devendo-se desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das 
cauções e restituição de valores cativos. ------------------------------------------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Auto de Revisão: Foi apresentada a revisão de preços relativa à seguinte obra, calculadas 
nos termos da legislação em vigor, tendo os cálculos e valores sido confirmados pelos 
serviços técnicos: --------------------------------------------------------------------------------------- 
““CCeennttrroo  EEssccoollaarr  ddee  CCoouuttoo  EEsstteevveess””, no valor de 11.264,40 (Onze mil, duzentos e sessenta e 
quatro euros e quarenta cêntimos) -------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os documentos com encargos referentes a 
revisão de preços, para pagamento logo que as disponibilidades o permitam. ----------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, 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: -------------------------- 
““CCeennttrroo  EEssccoollaarr  ddee  CCoouuttoo  EEsstteevveess””: ------------------------------------------------------------------ 
- Auto de Medição n.º 11 de trabalhos executados no valor de 77.316,39€ (Setenta e sete 
mil, trezentos e dezasseis euros e trinta e nove cêntimos), acrescido do IVA. ----------------- 
““CCoonnssttrruuççããoo  ddaa  EEBB11  ddee  RRooccaass  ddoo  VVoouuggaa  ––  CCeennttrroo  EEssccoollaarr””: ------------------------------------- 
-   Auto de Medição n.º 19 de trabalhos executados no valor de 26.374,46€ (Vinte e seis 
mil, trezentos e setenta e quatro euros e quarenta e seis cêntimos), acrescido do IVA. ------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Associação Desportiva Águias de Carrazedo – Pedido de Insenção de Taxas: Foi presente 
o pedido isenção de pagamento de taxas referente ao licenciamento da prova desportiva do 
dia vinte e quatro de Julho do corrente ano conforme o previsto no Decreto Regulamentar 
2-A/2005 no artigo 8º. A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção no 
pagamento de taxas referente ao licenciamento da prova desportiva. --------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Vouga Sport Clube – Autorização para a realização de provas: Foi apresentado pela Vouga 
Sport Clube, através de ofício datado de 10 de Junho do presente ano, o pedido de 
autorização para a realização do Ralicross e Crosscar, duas provas do Campeonato de 
Portugal agendado para os dias 30 e 31 de Julho. A Câmara Municipal aprovou, por 
unanimidade, autorizar a realização das duas provas. --------------------------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Filarmónica Severense – Pedido de Isenção de Taxas: Tendo o Agrupamento de Escolas de 
Sever do Vouga requerido a cedência do Centro de Artes e do Espectáculo para a 
realização do Concerto de Encerramento e de Natal no dia 19/12/2011, foi deferido, por 
unanimidade, o pedido de utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, a título 
gratuito, conforme o previsto no respectivo regulamento. ---------------------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Quiosque – Parque Urbano da Vila: Foi analisado o pedido apresentado pelo Emanuel 
Pereira a solicitar a cedência do espaço do quiosque no Parque com a contrapartida de 
dinamização e promoção do espaço envolvente, comprometendo-se a utilizar o espaço e os 
equipamentos de forma diligente e cuidadosa. Foi aprovado por unanimidade o 
arrendamento o quiosque, mediante o pagamento de uma renda mensal no valor de 35.50 
€, até que seja concluído o procedimento público de arrendamento e celebrado o contrato.  
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Horário – Regime Excepcional – Ratificação: Foi analisado o pedido apresentado por José 
Silvestre Gaspar Fecha, para o alargamento do horário do estabelecimento “Café – O 
Júnior” localizado na Rua da Cooperativa, na freguesia de Couto Esteves. Foi aprovado, 
por unanimidade, autorizar o alargamento do horário até às 06:00 no dia 9 de Julho, através 
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do regime excepcional, em virtude das Comemorações no lugar Honra do Padroeiro Santo 
Estêvão, na condição de não haver reclamações de ruído por parte dos vizinhos. ------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 1, do artigo 5º do Regulamento dos Horários 
de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de 
Serviços do Concelho de Sever do Vouga. ---------------------------------------------------------- 
A Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, a decisão tomada. ---------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
EDP – Pedido de Autorização: Foi tomado conhecimento do pedido efectuado pela EDP de 
autorização de colocar um Apoio de Média Tensão no lugar de Nespereira de Baixo, 
freguesia de Rocas do Vouga. Foi aprovado, por unanimidade, autorizar a colocação do 
poste no local assinalado na planta que será arquivada junto dos documentos desta reunião.  
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
JOVOUGA – Utilização Estádio Municipal: A Câmara Municipal tomou conhecimento do 
pedido de utilização do Estádio Municipal no próximo dia 30 de Julho, das 14h às 18h na 
sequência de um jogo de futebol organizado pela Associação. ----------------------------------- 
Foi aprovado, por unanimidade, a cedência deste espaço para a realização do jogo de 
futebol, bem como, a isenção das taxas de utilização. --------------------------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
73ª Volta a Portugal – Pedido de Parecer: Foi apresentado o pedido de parecer para 
realização da “73ª Volta a Portugal Jogos Santa Casa” que se irá realizar entre o dia 4 a 15 
de Agosto de acordo com o percurso apresentado. A Câmara Municipal aprovou, por 
unanimidade, emitir parecer favorável quanto à passagem da prova pelas vias sob a 
jurisdição desta autarquia. ----------------------------------------------------------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Hasta Pública – Veículos e Sucata: Foi apresentado o regulamento e a lista de veículos e 
material ferroso para alienação em hasta pública. No uso da competência conferida pela 
alínea e) n.º 1 do art.º 64º da LAL, por serem considerados dispensáveis, deliberou a 
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar a venda dos bens indicados na lista, as 
normas do procedimento e o valor base de cada lote. ---------------------------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Recenseamento Eleitoral 2011 – Transferências para as Juntas de Freguesia: A Câmara 
tomou conhecimento das verbas a serem transferidas às Juntas de Freguesia deste 
concelho, referentes à actualização do “Recenseamento Eleitoral 2011”. Foi autorizado, 
por unanimidade, proceder às transferências daquelas verbas para as Juntas de Freguesia. -- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Associação de Pais da Freguesia de Cedrim – POC: Foi apresentado pela Associação de 
Pais da Freguesia de Cedrim, os custos relativos ao POC que esteve a trabalhar na E.B. 1 e 
no Jardim de Infância de Cedrim que terminou a 19 de Junho de 2011. Foi aprovada, por 
unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor dos encargos no valor de 1299,66 €. ---- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Freguesia de Rocas do Vouga – Apoio: Foi presente o pedido de apoio, através da oferta de 
materiais à Junta de Freguesia de Rocas do Vouga, de modo a auxiliar a Comissão do 
Regadio da Portela ao arranjo do tanque de armazenamento de águas. A Câmara autorizou, 
por unanimidade, a cedência do material, exigindo a entrega por parte da referida 
Comissão, de um documento assinado pelos compartes a autorizar a utilização do referido 
tanque por parte dos bombeiros e/ou outros serviços de protecção civil, aquando da 
ocorrência de algum incêndio. ------------------------------------------------------------------------ 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Feira Anual do Arestal – Apoio: Foi presente um pedido de apoio financeiro, por parte da 
Comissão Executiva do Concurso Pecuário da Feira Anual do Arestal, na sequência do 
“Concurso Pecuário Regional da Raça Bovina Arouquesa da Feira do Arestal” para o 
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próximo dia 25 de Julho. A câmara aprovou unanimemente a atribuição do valor de 500€, 
visto reconhecer o interesse público desta actividade. --------------------------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Vouga Sport Clube – Provas de Ralicross e Crosscar – Apoio: Foi presente o pedido de 
colaboração, por parte da Vouga Sport Clube para a realização das Provas de Ralicross e 
Crosscar que se irão realizar nos dias 30 e 31 de Julho. Foi aprovado, por unanimidade, 
colaborar com todos os pontos enunciados do pedido à excepção dos pontos 5, 6 e 7. ------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Associação de Jovens de Talhadas – XI Torneiro 24h de Futebol – Apoio: Foi presente o 
pedido de apoio para a compra de 110 medalhas para os atletas, 12 sacos com informação 
sobre o Concelho, os roteiros turísticos bem como a cedência dos insufláveis. Foi 
aprovado, por unanimidade, a cedência dos insufláveis bem como as ofertas até ao limite 
máximo de 100 €. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Lions Clube de Sever do Vouga – Torneio de Sueca – Apoio: Foi analisado o pedido para a 
atribuição de dois troféus para o Torneio de Sueca “Lions 2010”. Foi aprovado, por 
unanimidade, a atribuição de dois troféus até ao limite máximo de 100 €. --------------------- 
A Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, a decisão tomada. ---------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
Associação Desportiva Águias de Carrazedo – XIII Prémio de Atletismo – Apoio: Foi 
presente o pedido de apoio para a compra de 2 taças bem como a cedência dos insufláveis. 
Foi aprovado, por unanimidade, a cedência dos insufláveis bem como ofertas até ao limite 
máximo de cem euros.---------------------------------------------------------------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino 
Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares. --------------------------------------------------------- 
O vereador João Almeida ausentou-se da reunião, não votando os pontos seguintes. -------- 
Banda União Musical Pessegueirense – Digressão aos Açores – Apoio: Foi presente o 
pedido de apoio por parte da Banda União Musical Pessegueirense no sentido da Câmara 
conceder graciosamente o transporte para a deslocação da Banda ao Aeroporto nos dias 10 
de Agosto e 16 de Agosto do corrente ano na sequência da digressão aos Açores, como 
intercâmbio cultural com a Banda Lira Nossa Senhora da Estrela. A Câmara Municipal 
aprovou unanimemente o apoio no transporte, bem como na entrega de lembranças como 
promoção do Concelho nos Açores. ------------------------------------------------------------------ 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio 
Barbosa e Manuel Soares. ----------------------------------------------------------------------------- 
Outros Assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Recrutamento de Pessoal - Abertura de Concurso: Seguidamente foi analisada toda 
a documentação apresentada e prestados os esclarecimentos sob as regras em vigor, 
destinada à Câmara Municipal emitir o parecer e aprovar a abertura dos procedimentos 
concursais para o recrutamento de três trabalhadores, cujos lugares estão previstos no mapa 
de pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acordo com o que consta na informação do Director de Departamento Administrativo e 
Financeiro e esclarecimentos prestados pelo próprio e pelo senhor Presidente da Câmara 
Municipal, ficou o órgão executivo a saber que: --------------------------------------------------- 
- Foram aprovadas medidas de reforço de procedimentos de controlo da admissão de 
pessoal na Administração Pública, designadamente quando a abertura de procedimentos 
concursais tenham em vista o recrutamento de trabalhadores sem relação jurídica de 
emprego público ou com relação jurídica de emprego público constituída por tempo 
determinado ou determinável – contratos a termo resolutivo certo ou incerto - artigos 9.º e 
10.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, aplicáveis por expressa remissão do n.º 8 do 
artigo 43.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento de Estado para o 
ano de 2011); --------------------------------------------------------------------------------------------
- Que, «no caso das autarquias locais, o recrutamento excepcional», nas condições aí 
previstas, «depende da verificação dos seguintes requisitos cumulativos»: -------------------- 
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a) Fundamentação na existência de relevante interesse público no recrutamento, ponderada 
a eventual carência dos recursos humanos no sector de actividade a que se destina o 
recrutamento bem como a evolução global dos recursos humanos do município em que o 
serviço se integra (artigo 10.º, n.º 2, alínea a)); ----------------------------------------------------- 
b) Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos previstos nos 
nºs 1 a 5 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ou por recurso a pessoal 
colocado em situação de mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade” 
(artigo 10.º, n.º 2, alínea b)). --------------------------------------------------------------------------- 
- E que, conforme o previsto no n.º 3 do artigo 10.º da supra referida Lei n.º 12-A/2010, de 
30 de Junho, nos municípios, «a autorização compete, sob proposta do Presidente da 
Câmara, ao órgão executivo, para as «situações excepcionais, devidamente 
fundamentadas». ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto ao primeiro requisito foi emitida informação, dada pelos vereadores de cada 
pelouro, onde se constata a necessidade de recrutamento de trabalhadores, sobre os 
pressupostos para o reconhecimento da existência de relevante interesse público no 
recrutamento e foi também analisada a informação emitida sobre a evolução constatada em 
número de trabalhadores e encargos com pessoal, para efeitos de ponderação e constatação 
da carência de recursos humanos nos diversos sectores de actividade. -------------------------- 
Em relação ao segundo requisito comprovou-se a impossibilidade de ocupação dos três 
lugares através de trabalhadores com vínculo por tempo indeterminado, através dos 
procedimentos realizados. ----------------------------------------------------------------------------- 
Assim, considerando a competência conferida à Câmara Municipal através da alínea a) do 
n.º 2 do art.º 5º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, e, n.º 3 do artigo 10.º da Lei n.º 
12-A/2010, de 30 de Junho, depois de constatada a insuficiência de trabalhadores nos 
respectivos serviços – n.º 2 do art.º 6º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro – e ter-se 
constatado, designadamente através das três informações dos vereadores dos pelouros 
respectivos, consideradas aqui como transcritas, que o recrutamento configura relevante 
interesse público na medida em que corresponde a necessidades permanentes e 
consubstancia situações de imprescindibilidade tendo em vista assegurar o cumprimento de 
obrigações de prestação de serviço público sem os quais e do ponto de vista organizacional 
ficariam seriamente comprometidas, decidiu a Câmara Municipal, por maioria, aprovar as 
propostas apresentadas pelo Presidente da Câmara Municipal, com vista à realização dos 
procedimentos concursais para o recrutamento dos seguintes trabalhadores, em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado: ----------------------------------------------------- 
a) Um assistente operacional, para exercer funções no Serviço da Educação; ---------------- 
b) Um técnico superior, para exercer funções no Serviço Municipal de Protecção Civil 
(Gabinete Técnico Florestal); ------------------------------------------------------------------------- 
c) Um assistente operacional, para exercer funções no Serviço de Ambiente. ----------------
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Celestino Martins e Manuel 
Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Registou-se a abstenção do vereador Acácio Barbosa. ------------------------------------------ 
Associação de Ciclismo de Aveiro – Parecer: A Associação de ciclismo de Aveiro está a 
organizar a “Volta a Portugal de Juniores” em ciclismo a realizar no dia 24 de Julho de 
2011, solicitando autorização para passagem pelo nosso concelho. Foi aprovado, por 
unanimidade, emitir um parecer favorável. --------------------------------------------------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio 
Barbosa e Manuel Soares. ----------------------------------------------------------------------------- 
Recinto Improvisado – Licenciamento de recinto improvisado e Licença do Ruido: Foi 
presente o pedido do requerente André Filipe Pimenta Dias para o licenciamento de recinto 
improvisado bem como licença especial de ruído na sequência da Festa “5th Anniversary 
Magic Vibes”, no dia 17 de Julho de 2011, a ter lugar na Quinta do Barreiro, freguesia de 
Couto Esteves. A Câmara aprovou, por unanimidade, os pedidos efectuados. --------------- 
Votação: A favor – António Coutinho, Elisabete Henriques, Celestino Martins, Acácio 
Barbosa e Manuel Soares. ----------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------Período destinado ao Público------------------------------------
Não foi registada qualquer intervenção. -------------------------------------------------------------
----- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
______________________________________________ 

 
______________________________________________ 


