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-------------------------------------------ACTA N.º 9/2008------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia doze de Maio de 2008.----------------------------------------------- 
---- No dia doze de Maio do ano de dois mil e oito, na vila de Sever do Vouga, edifício dos 
Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo como habitualmente, com a 
presença do funcionário Luís Figueiredo Martins, Licenciado, Director de Departamento 
Administrativo e Financeiro, para redacção da respectiva acta.---------------------------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças:  Dr. Manuel da Silva Soares, presidente;  Dr. 
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente;  Raul Alberto Conceição Duarte, Dr. 
João Miguel Tavares de Almeida, Eng.º António Bispo Rodrigues e José Carlos Martins 
Ribeiro, Vereadores.------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Foi registada a falta do vereador António Martins Pereira, que apresentou justificação 
por escrito.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e quinze 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----------------------------------------- 
- Candidatura ao QREN – POPH – Declaração de Compromisso----------------------------- 
- Junta de Freguesia de Cedrim – Evento--------------------------------------------------------- 
- Junta de Freguesia de Sever do Vouga – Apoio------------------------------------------------ 
- Colectividades – Apoios:-------------------------------------------------------------------------- 

1) Abimota – 30º Grande Prémio Abimota------------------------------------------------------ 
2) Fábrica da Igreja da Freguesia de Paradela – Subsídio------------------------------------- 
3) Fábrica da Igreja da Freguesia de Cedrim – Subsídio-------------------------------------- 
4) Fábrica da Igreja da Freguesia de Talhadas – Subsídio------------------------------------ 

- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 
- “Parques Infantis – Construção de Sub-bases” – Abertura de Concurso-------------------- 
- “Rede Viária – Desobstrução de Aqueduto e Limpeza de Terras – Irijó” – Revisão de 

Preços------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- “Estrada do Couto a Lourizela – Beneficiação” – Recepção Provisória-------------------- 
- “Piscina Municipal – Arranjos da Zona Exterior” – Recepção Definitiva------------------ 
- “Iluminação de Edifícios e Ramais Públicos – Igreja Matriz de Talhadas, Cedrim, 

Couto de Esteves, Pessegueiro do Vouga e Silva Escura” – Recepção Definitiva-------- 
- “Rede Viária - Construção e Conservação de Pequenos Troços:  Estrada do Espinheiro, 

Estrada de Romezal, Caminho no Interior de Sanfins, Estrada da Silveira, Caminho da 
Macida, Caminho do Seixo, Caminho do Barreiro, Caminho dos Bombeiros, Rua da 
Casa da Aldeia” – Recepção Provisória--------------------------------------------------------- 

- Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Pedido de Material------------------------- 
- “Reabilitação do Antigo Caminho-de-ferro da “Linha do Vale do Vouga” para 

Percurso Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo Obras de Restauração e 
Conservação da Ponte de Santiago – 1ª Fase” – Prorrogação de Prazo--------------------- 

- Anulação de Receita-------------------------------------------------------------------------------- 
- Proposta de Atribuição de Subsídios às Colectividades para o Ano 2008------------------ 
- Festival Mundial da Terra------------------------------------------------------------------------- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Junta de Freguesia de Cedrim – Apoio------------------------------------------------------- 
2) Aquisições por via do Direito Privado-------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria: ------------------------------------------------------------------------ 
Operações Orçamentais:...................................................................................... 503.071,76€
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Caixa........................................................................................................................ 4.028,35€ 
Depósitos à Ordem:------------------------------------------------------------------------------------- 
Valores disponíveis............................................................................................. 372.414,11€ 
Valores consignados............................................................................................ 126.067,09€ 
Operações Não Orçamentais:.............................................................................. 339.047,31€ 
Receitas Virtuais (Documentos):............................................................................ 1.184,51€ 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Ribeiro – Solicitou informação sobre a previsão de conclusão da beneficiação que está 
a decorrer em Ribela, freguesia de Pessegueiro, onde está a ser refeito o muro e colocada 
uma vedação ou resguardo.  O vereador indagou que estava um particular a depositar 
sucata naquele local, tudo na curva, e dava um mau aspecto.------------------------------------- 
O vereador Raul Duarte informou que a Junta de Freguesia de Pessegueiro estava a 
elaborar um projecto para o referido local. ---------------------------------------------------------- 
António Rodrigues – Informou não receber as actas com as alterações sugeridas no 
momento da sua aprovação.  O Director de Departamento comprometeu-se em remeter as 
actas com as alterações realizadas, por mail.  Por último, questionou sobre a decisão dos 
recursos apresentados sobre a atribuição de bolsas de estudo, acrescentando que o ano 
lectivo estava quase no fim, sem que os bolseiros terem recebido qualquer valor.  O 
presidente da Câmara respondeu que as reclamações apresentadas estão a ser analisadas 
pelos Serviços Sociais da autarquia, e serão presentes à Câmara Municipal para apreciação 
e decisão final.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Candidatura ao QREN – POPH – Declaração de Compromisso:  - A Câmara tomou 
conhecimento e ficou ciente do compromisso referente à candidatura ao QREN – POPH – 
Programa Operacional Potencial Humano, em particular, ao Eixo Prioritário 6 – Cidadania, 
Inclusão e Desenvolvimento Social, Tipologia de Intervenção 6.5 – Acções de 
Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Práticas, designadamente, todo o 
empenho e compromisso de futura afectação em orçamentos anuais e em planos 
plurianuais de investimento, de verbas para implementação das medidas a programar pelo 
Plano Local de Promoção da Acessibilidade.-------------------------------------------------------- 
Junta de Freguesia de Cedrim – Evento:  - A Junta de Freguesia de Cedrim vem solicitar a 
isenção de taxas para o licenciamento da 1.ª Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia 
da Freguesia de Cedrim, que terá lugar de 21 a 25 de Maio.  O órgão executivo decidiu não 
deliberar sobre este assunto, uma vez que o referido evento não está sujeito a 
licenciamento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta de Freguesia de Sever do Vouga – Apoio:  - Presente um pedido de subsídio da Junta 
de Freguesia de Sever do Vouga para a compra de duas viaturas.  Foi aprovado, por 
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros).  
Esta deliberação foi tomada no âmbito da decisão tomada, em tempos, sobre a atribuição 
de equipamento de transporte.------------------------------------------------------------------------- 
Colectividades – Apoios:------------------------------------------------------------------------------- 
1) Abimota – 30º Grande Prémio Abimota:  - A Abimota vem solicitar a atribuição de um 
subsídio para a realização da 30ª Edição do Grande Prémio Abimota em Ciclismo para 
Corredores das Classes Elite e Sub-23 a realizar-se de 5 a 8 de Junho.  Foi deliberado, por 
unanimidade, não prestar qualquer apoio financeiro, por falta de disponibilidades.----------- 
2) Fábrica da Igreja da Freguesia de Paradela – Subsídio:  - A Fábrica da Igreja de Paradela 
vem solicitar o apoio financeiro do Município para a preservação e restauro de toda a talha 
dourada e peças soltas na Igreja Matriz.  Foi aprovado, por unanimidade, atribuir um 
subsídio no valor de 12.500,00€ (doze mil e quinhentos euros) para fazer face aos encargos 
suportados com os referidos trabalhos, considerados de elevado valor cultural.--------------- 
3) Fábrica da Igreja da Freguesia de Cedrim – Subsídio:  - A Fábrica da Igreja de Cedrim 
vem solicitar o apoio financeiro do Município para as obras exteriores na Igreja Matriz.  
Foi aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 12.500,00€ (doze mil e 
quinhentos euros) para fazer face aos encargos suportados com os referidos trabalhos, 
considerados de elevado valor cultural.-------------------------------------------------------------- 
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4) Fábrica da Igreja da Freguesia de Talhadas – Subsídio:  - A Fábrica da Igreja de 
Talhadas vem solicitar o apoio financeiro do Município para a realização da festa 
tradicional dos Reis, considerado de elevado valor cultural.  Foi aprovado, por 
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) para 
fazer face aos encargos com a comemoração.------------------------------------------------------- 
Autos de Medição:  - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos 
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------- 
““RReeddee  vviiáárriiaa  ––  CCoonnssttrruuççããoo  ddee  MMuurrooss””:--------------------------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos no valor de 17.071,54€ (dezassete mil e 

setenta e um euros e cinquenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA.--------------------- 
““IInnssttaallaaççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  ––  CCoonnssttrruuççããoo  ddee  TTúúnneell,,  AAccaabbaammeennttooss  ddoo  AArrqquuiivvoo  ––  22ªª  FFaassee””:------- 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos no valor de 26.247,82€ (vinte e seis mil, 

duzentos e quarenta e sete euros e oitenta e dois cêntimos), acrescido do IVA.----------- 
““IInnssttaallaaççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  ––  CCoonnssttrruuççããoo  ddee  AArrqquuiivvoo,,  CCaannttiinnaa  ee  OOuuttrrooss  SSeerrvviiççooss  ––  11ªª  FFaassee””:--- 
- Auto de Medição n.º 20 de trabalhos previstos no valor de 2.728,37€ (dois mil, 

setecentos e vinte e oito euros e trinta e sete cêntimos), acrescido do IVA.---------------- 
““RReeddee  VViiáárriiaa  ––  AAbbeerrttuurraa  ee  FFeecchhoo  ddee  VVaallaass  ppaarraa  EElleeccttrriicciiddaaddee””:---------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 6 de trabalhos previstos no valor de 537,78€ (quinhentos e trinta e 

sete euros e setenta e oito cêntimos), acrescido do IVA.-------------------------------------- 
““RReeddee  VViiáárriiaa  ––  BBeenneeffiicciiaaççããoo  ee  CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  AAccttuuaall””:--------------------------- 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos no valor de 70.450,15€ (setenta mil, 

quatrocentos e cinquenta euros e quinze cêntimos), acrescido do IVA.--------------------- 
““EEssttrraaddaa  ddee  SSiillvvaa  EEssccuurraa  aaoo  AAllttoo  ddee  SSeerrrraa  ––  RReeccttiiffiiccaaççããoo  ––  22ªª  FFaassee””:--------------------------- 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalhos previstos no valor de 4.451,71€ (quatro mil, 

quatrocentos e cinquenta e um euros e setenta e um cêntimos), acrescido do IVA.------- 
““RReeccttiiffiiccaaççããoo  ddaa  EE..MM..  556699  ––  LLiiggaaççããoo  àà  BBaarrrraaggeemm  ddee  CCoouuttoo  ddee  EEsstteevveess//RRiibbeeiirraaddiioo  ––  
EExxeeccuuççããoo  ddee  EEnnttrraaddaass  ddee  MMoorraaddiiaass  nnaa  EErrmmiiddaa””:---------------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 1 (final) de trabalhos executados no valor de 7.316,50€ (sete mil, 

trezentos e dezasseis euros e cinquenta cêntimos), acrescido do IVA.---------------------- 
““RReeccttiiffiiccaaççããoo  ddaa  EE..MM..  556699  ––  LLiiggaaççããoo  ddaa  EE..NN..  332288  àà  BBaarrrraaggeemm  ddee  CCoouuttoo  ddee  
EEsstteevveess//RRiibbeeiirraaddiioo  ((PPrroojjeeccttoo  IInntteerrmmuunniicciippaall))””:----------------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 16 de trabalhos executados no valor de 54.317,00€ (cinquenta e 

quatro mil e trezentos e dezassete euros), acrescido do IVA.--------------------------------- 
““CCoonnssttrruuççããoo  ddee  uumm  EEddiiffíícciioo  ppaarraa  aa  EEssttaaççããoo  ddee  CCaammiioonnaaggeemm””:----------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 16 de trabalhos executados no valor de 25.413,13€ (vinte e cinco 

mil, quatrocentos e treze euros e treze cêntimos), acrescido do IVA.----------------------- 
“Parques Infantis – Construção de Sub-bases” – Abertura de Concurso:  - Foi aprovada, 
por unanimidade, a abertura de um concurso limitado sem publicação de anúncio para a 
empreitada “Parques Infantis – Construção de Sub-bases”, assim como o respectivo 
projecto e caderno de encargos.----------------------------------------------------------------------- 
Votação:  Votaram a favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
“Rede Viária – Desobstrução de Aqueduto e Limpeza de Terras – Irijó” – Revisão de 
Preços:  - Foi apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe, no montante de 
146,04€ (cento e quarenta e seis euros e quatro cêntimos), acrescido do IVA.  Tendo o 
valor sido confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por unanimidade, aprová-lo 
para pagamento, logo que as disponibilidades o permitam.--------------------------------------- 
Votação:  Votaram a favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
“Estrada do Couto a Lourizela – Beneficiação” – Recepção Provisória:  - Elaborado pelos 
Serviços Técnicos, foi presente e aprovado, por unanimidade, o auto de recepção provisória da 
empreitada “Estrada do Couto a Lourizela – Beneficiação”, adjudicada à firma Construtora 
da Corga, S.A., uma vez que os trabalhos que constituíram a empreitada se encontram 
concluídos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  Votaram a favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
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“Piscina Municipal – Arranjos da Zona Exterior” – Recepção Definitiva:  - Foi recebida 
definitivamente a empreitada “Piscina Municipal – Arranjos da Zona Exterior”, devendo-
se desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e 
restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  Votaram a favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
“Iluminação de Edifícios e Ramais Públicos – Igreja Matriz de Talhadas, Cedrim, Couto de 
Esteves, Pessegueiro do Vouga e Silva Escura” – Recepção Definitiva:  - Foi recebida 
definitivamente a empreitada “Iluminação de Edifícios e Ramais Públicos – Igreja Matriz 
de Talhadas, Cedrim, Couto de Esteves, Pessegueiro do Vouga e Silva Escura”, devendo-
se desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e 
restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  Votaram a favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
“Rede Viária - Construção e Conservação de Pequenos Troços:  Estrada do Espinheiro, 
Estrada de Romezal, Caminho no Interior de Sanfins, Estrada da Silveira, Caminho da 
Macida, Caminho do Seixo, Caminho do Barreiro, Caminho dos Bombeiros, Rua da Casa 
da Aldeia” – Recepção Provisória:  - Elaborado pelos Serviços Técnicos, foi presente e 
aprovado, por unanimidade, o auto de recepção provisória da empreitada “Rede Viária - 
Construção e Conservação de Pequenos Troços:  Estrada do Espinheiro, Estrada de 
Romezal, Caminho no Interior de Sanfins, Estrada da Silveira, Caminho da Macida, 
Caminho do Seixo, Caminho do Barreiro, Caminho dos Bombeiros, Rua da Casa da 
Aldeia”, adjudicada à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., uma vez que os 
trabalhos que constituíram a empreitada se encontram concluídos.----------------------------------- 
Votação:  Votaram a favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte, João 
Almeida, António Rodrigues e José Ribeiro.-------------------------------------------------------- 
Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga – Pedido de Material:  - A Junta de Freguesia 
de Pessegueiro do Vouga vem solicitar o apoio do Município para a construção dos 
sanitários e uma arrecadação no parque de Santa Quitéria.  Foi aprovado, por unanimidade, 
fornecer o material descriminado no ofício datado de 16 de Abril.------------------------------- 
“Reabilitação do Antigo Caminho-de-ferro da “Linha do Vale do Vouga” para Percurso 
Pedonal/Ciclável de Paradela à Foz, incluindo Obras de Restauração e Conservação da 
Ponte de Santiago – 1ª Fase” – Prorrogação de Prazo:  - Em presença do pedido 
apresentado pela firma adjudicatária e em conformidade com a informação técnica, 
deliberou a Câmara, por maioria, conceder prorrogação graciosa da obra em curso por um 
período de 120 dias.------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação: A favor – Manuel Soares, António Coutinho, Raul Duarte e José Ribeiro;  
Abstenções – João Almeida e António Rodrigues, com declaração de voto.------------------- 
Declarações de Voto: A primeira declaração de voto foi apresentada pelo vereador António 
Rodrigues, que começou por dizer que sendo contra às prorrogações do prazo daquela 
empreitada, e para que não houvesse incoerência nas votações, decidiu pela abstenção, 
atendendo ao facto de ter acontecido a morte do administrador e, dando também o direito 
de dúvida em relação à nova administração, na sequência da reunião realizada com o 
executivo, como deu conhecimento o presidente da câmara, onde foram apresentadas 
novas ideias e soluções por parte dos novos responsáveis da sociedade. ----------------------- 
A segunda declaração de voto foi transmitida pelo vereador João Almeida, que afirmou ter 
votado de forma diferente, em relação às outras prorrogações do prazo desta empreitada, 
atendendo ao sucedido – morte do administrador – que serviu de atenuante, mesmo que 
não justifique o incumprimento verificado pela sociedade. Mais referiu que, apesar de se 
abster nesta votação, não queria dizer que iria tomar decisão igual de futuro, atendendo ao 
facto de poder ser responsabilizado pelas consequências dos incumprimentos reiterados da 
sociedade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Anulação de Receita: - Foi aprovado, por unanimidade, o seguinte documento de anulação:---- 
- Documento n.º 14, referente à anulação da guia de receita n.º 159/2007 (factura de 

água);------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Proposta de Atribuição de Subsídios às Colectividades para o Ano 2008:  - Foi apresentada 
a proposta de atribuição de subsídios às Colectividades, a exemplo de anos anteriores, 
tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------- 
- Associação de Folclore, Danças e Cantares de Silva Escura.................................4.000,00€ 
- Rancho Folclórico de Sever do Vouga..................................................................2.000,00€ 
- Rancho Folclórico de Rocas..................................................................................2.000,00€ 
- Associação Desportiva Águias de Carrazedo........................................................1.750,00€ 
- Associação Cultural e Desportiva de Dornelas......................................................1.500,00€ 
- Associação Desportiva e Cultural de Lourizela.....................................................3.500,00€ 
- Clube Desportivo e Recreativo da Silveira............................................................1.500,00€ 
- Centro de Recreio e Cultura de Rocas...................................................................7.500,00€ 
- JOVOUGA.............................................................................................................1.500,00€ 
- Vouga Sport Clube.................................................................................................1.500,00€ 
- Associação de Jovens de Talhadas........................................................................1.500,00€ 
- Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense..............................2.500,00€ 
- JAP – Juventude Académica Pessegueirense......................................................20.000,00€ 
- Grupo Desportivo, Cultural e Social Silvaescurense.............................................3.000,00€ 
- Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga.................................7.500,00€ 
- Clube Desportivo e Cultural de Paradela...............................................................1.500,00€ 
- Banda União Musical Pessegueirense...................................................................8.750,00€ 
- Filarmónica Severense...........................................................................................8.750,00€ 
- APCDI..................................................................................................................10.000,00€ 
- Associação de Artesãos de Sever do Vouga..........................................................1.500,00€ 
- Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga...............................21.000,00€ 
(Este subsídio não inclui a comparticipação para obras e apoios em actividades ligadas ao 
combate e prevenção de incêndios. É apenas subsídio normal)............................................... 
- Associação de Cantares do Vouga............................................................................750,00€ 
- Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga.......................2.500,00€ 
- Clube Recreativo e Cultural de Talhadas...............................................................2.500,00€ 
- LANCE – Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de Esteves.........................1.750,00€ 
- Liga dos Amigos de Romezal................................................................................1.500,00€ 
- Assoc. de Pais e/ou Encarr. de Educação dos Alunos da Escola E.B. 2.3.............1.000,00€ 
- Assoc. de Pais e/ou Encarr. de Educ. dos Alunos da Escola Secundária..............1.000,00€ 
- Assoc. de Pais e/ou Encarr. de Educ. dos Alunos das Escolas de Talhadas.............500,00€ 
- Associação de Pais da Freguesia de Cedrim.............................................................500,00€ 
- Assoc. de Pais e/ou Encarr. de Educ. do Núcleo Escolar de Freg. Pessegueiro.......600,00€ 
- Assoc. de Pais e/ou Encarr. de Educ. do Núcleo Escolar de Sever do Vouga..........600,00€ 
- Assoc.  de Pais e Enc. de Educação do Núc. Escolar de Dornelas...........................500,00€ 
- Associação de Pais de Rocas....................................................................................600,00€ 
- Associação de Pais de Paradela................................................................................500,00€ 
- CARDA..................................................................................................................1.000,00€ 
- Liga dos Amigos do Centro de Saúde....................................................................1.500,00€ 
- Solidários...............................................................................................................2.000,00€ 
- Viking Kaiak Clube...............................................................................................1.000,00€ 
- Associação Águias da Mouta....................................................................................500,00€ 
- Associação Desportiva Severense..........................................................................7.500,00€ 
- Clube de Caça e Pesca de Couto de Esteves e Rocas...............................................750,00€ 
- Clube de Caça e Pesca de Dornelas..........................................................................750,00€ 
- Corpo Nacional de Escutas – Rocas.........................................................................750,00€ 
- Liga dos Amigos do Folharido e Braçal.....................................................................1.500€ 
- Palmo Inteiro – Associação Cultural..........................................................................1.500€ 
- Centro Social Maria da Glória de Almeida Pinho....................................................10.000€ 
- Santa Casa da Misericórdia.......................................................................................10.000€ 
- Fundação Bernardo Barbosa de Quadros..................................................................10.000€ 
Festival Mundial da Terra:  - De 5 a 8 de Junho, irá decorrer a primeira edição portuguesa 
do Festival Mundial da Terra, em Sever do Vouga, uma parceria composta por mais de 
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vinte países que defendem a preservação do planeta e o respeito pelos direitos humanos.  O 
Serviço de Acção Social elaborou uma informação com a descrição do evento e 
apresentação dos custos inerentes à realização do mesmo.  O órgão executivo aprovou, por 
unanimidade, a Agenda Cultural e o Programa da Conferência.---------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Junta de Freguesia de Cedrim – Apoio:  - A Junta de Freguesia de Cedrim informa que 
foi constituída uma comissão pelos elementos da Assembleia de Freguesia para 
organização da 1ª Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia da Freguesia de Cedrim, 
que irá decorrer entre 21 e 25 de Maio nas Eiras da Lomba.  Para tal, solicitam o apoio do 
Município.  Foi aprovado, por unanimidade, apoiar o referido evento através do aluguer de 
um palco e serviço de som, bem como, cedência de barracas e outros bens do Município.--- 
2) Aquisições por via do Direito Privado:  - Presente e analisado o seguinte auto de 
expropriação amigável de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 
efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação 
dos encargos que dele constam, para realização da seguinte empreitada:----------------------- 
a) “Rede Viária – Beneficiação e Conservação da Rede Viária Actual – 50 Caminhos”:----- 
- de Preciosa Ribeiro Martinho, residente no lugar de Zevedinho, freguesia de Cedrim, 

venda de uma parcela de terreno com 234m2 pelo valor de 10.000€ (dez mil euros).---- 
--------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------- 
---- Não houve 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 
elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a 
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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