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-------------------------------------------ACTA N.º 16/2007------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia vinte e sete de Agosto de 2007.------------------------------------- 

---- No dia vinte e sete de Agosto do ano de dois mil e sete, 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, Dr. António 

José Martins Coutinho, Vice-Presidente;  Dr. João Miguel Tavares de Almeida, Alberto 

Henriques Gonçalves e António Martins Pereira, Vereadores.------------------------------------ 

---- Os Vereadores Raul Alberto Conceição Duarte e Eng.º António Bispo Rodrigues 

estiveram ausentes por se encontrarem de férias.--------------------------------------------------- 

---- A reunião foi declarada aberta cerca das quinze horas e sete 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.------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- 

- Taxas do IMI---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Derrama---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Taxa TMDP----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Vougapark – Equilíbrio de Contas--------------------------------------------------------------- 

- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- 

- Aquisições Amigáveis de Terreno---------------------------------------------------------------- 

- “Alargamento da Estrada de Decide à Senhora da Saúde, em Dornelas – 1ª Fase” – 

Intenção de Adjudicação--------------------------------------------------------------------------- 

- “Instalação de Serviços – Construção de Túnel, Acabamento do Arquivo – 2ª Fase” – 

Adjudicação Definitiva---------------------------------------------------------------------------- 

- “Arruamento da Zona Industrial de Irijó – Infra-estruturas – 1ª Fase” – Adjudicação 

Definitiva-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Licenciamentos de Obras Particulares----------------------------------------------------------- 

1) Projectos de Arquitectura----------------------------------------------------------------------- 

2) Deliberações Finais----------------------------------------------------------------------------- 

3) Indeferimentos----------------------------------------------------------------------------------- 

- Estabelecimentos – Horários de Funcionamento----------------------------------------------- 

- Portugal Classic 2007------------------------------------------------------------------------------ 

- Perícia de São Mateus – Licenciamento--------------------------------------------------------- 

- 2ª Revisão Orçamental----------------------------------------------------------------------------- 

- 9ª Modificação Orçamental----------------------------------------------------------------------- 

- Transportes Escolares – Subsídio----------------------------------------------------------------- 

- ACAPO – Subsídio--------------------------------------------------------------------------------- 

- Limpeza de Valetas – Aquisição de Máquinas------------------------------------------------- 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo Escolar de Dornelas – 

POC--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) Igreja Matriz de Pessegueiro do Vouga – Apoio-------------------------------------------- 

2) Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense – Apoio------------------ 

3) Raceland Party----------------------------------------------------------------------------------- 

4) Aquisições Amigáveis de Terreno------------------------------------------------------------ 

5) Campo Municipal------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 

Seguidamente, foram dados a conhecer os seguintes assuntos:----------------------------------- 

Turnauga – Agradecimento:  - A Turnauga vem agradecer toda a colaboração prestada por 

parte do Município aquando da 11ª Descida Nocturna do Rio Vouga em Kayak 2007.  A 

Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------- 

Pessoal – Abertura de Concurso:  - Foi dado a conhecer o despacho proferido pelo senhor 

presidente da Câmara, no uso da sua competência própria, sobre a abertura de concursos 
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para a admissão em regime de contrato a termo resolutivo certo, de três “auxiliares dos 

serviços gerais” e um “auxiliar de acção educativa”.----------------------------------------------- 

Foram apresentadas as justificações acerca da admissão destes colaboradores e informada a 

Câmara sobre o efeito que se verificará no aumento das despesas com pessoal, devido ao 

número de pedidos de promoção apresentados nos últimos tempos, depois do período de 

um ano, em que estiveram suspensos.---------------------------------------------------------------- 

Depois, foram registadas as seguintes intervenções:------------------------------------------------ 

O vereador João Almeida informou que o vereador António Rodrigues se encontrava de 

férias e perguntou se já tinha dado entrada a justificação escrita.  Foi-lhe respondido que 

não tinha dado entrada e poderia fazê-lo no prazo de cinco dias.--------------------------------- 

O presidente da Câmara, na sequência de uma questão colocada na Assembleia Municipal 

acerca do evento denominado Eco-Vouga, informou que tinha sido organizado, 

exclusivamente, sob a responsabilidade da Turnauga e Região de Turismo da Rota da Luz, 

tendo-lhe sido apenas endereçado um convite.------------------------------------------------------ 

O vereador António Coutinho entregou aos vereadores presentes uma cópia da resposta 

enviada sobre a situação referida na última reunião acerca da utilização do pavilhão 

polidesportivo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 

Taxas do IMI:  - Foi presente pelo Presidente da Câmara, uma Proposta de taxas do IMI 

para 2007, propondo para os prédios rústicos, prédios urbanos e prédios urbanos avaliados 

(nos termos do CIMI), as taxas de 0,8% (fixa), 0,7% e 0,4%, respectivamente.  Foi 

aprovada, por maioria, a proposta apresentada das taxas de IMI a serem cobradas em 2008, 

com a abstenção do vereador João Almeida, para ser submetida à apreciação e aprovação 

da Assembleia Municipal, nos termos da alínea f), do n.º 2, do artigo 53º, com a necessária 

adaptação, da Lei das Autarquias Locais, para efeitos da deliberação referida no n.º 5, do 

artigo 112º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis.------------------------------------

Votação:  Votos a favor – Manuel Soares, António Coutinho, Martins Pereira e Alberto 

Gonçalves;  Abstenção – João Almeida.------------------------------------------------------------- 

Derrama:  - Foi presente pelo Presidente da Câmara, uma proposta para a taxa de Derrama 

para 2008, no valor de 1,5%, nos termos do art.º 14º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.  

Foi aprovada esta proposta, por maioria, com as abstenções dos membros João Almeida e 

Alberto Gonçalves, para ser submetida à Assembleia Municipal. ------------------------------- 

Taxa TMDP:  - Presente uma proposta, por parte do Presidente da Câmara, para fixação da 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem no valor de 0,25% para 2008, para cumprimento 

do que se encontra estabelecido no n.º 2, do artigo 123º da Lei das Comunicações 

Electrónicas.  A proposta foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------- 

Vougapark – Equilíbrio de Contas:  - Seguidamente, foi apreciado o ofício n.º 24 ad/07, de 

19 de Julho, referente ao pedido de “equilíbrio de contas” da sociedade Vougapark – 

Parque Tecnológico do Vouga, E.M.”, devido ao resultado operacional negativo verificado 

no exercício de 2006.------------------------------------------------------------------------------------ 

O presidente da Câmara prestou esclarecimentos sobre as duas hipóteses de consolidação 

financeira previstas no “Regime Jurídico do Sector Empresarial Local”, aprovado através 

da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, bem como, os efeitos da proposta apresentada 

que, caso fosse aprovada, implicaria que os empréstimos contraídos pela empresa 

municipal já não relevassem para a capacidade de endividamento deste Município.---------- 

Assim, foi aprovado, por unanimidade, efectuar a transferência financeira no valor de 

2.336,87€, para a Vougapark – Parque Tecnológico do Vouga, E.M., destinado ao 

equilíbrio dos resultados de exploração operacional do exercício de 2006, conforme o 

previsto no n.º 2, do artigo 31º do diploma acima referido.---------------------------------------- 

Votação:  Votos a favor – Manuel Soares, António Coutinho, Martins Pereira, João 

Almeida e Alberto Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------ 

Autos de Medição:  - Presentes e aprovados os seguintes auto de medição de trabalhos para 

pagamento à medida das disponibilidades financeiras:--------------------------------------------- 

“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem”:----------------------------------- 
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- Auto de Medição n.º 9 de trabalhos previstos, no valor de 24.695,53€ (vinte e quatro 

mil, seiscentos e noventa e cinco euros e cinquenta e três cêntimos), acrescido do 

IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de 

Esteves/Ribeiradio (Projecto Intermunicipal)”:----------------------------------------------------- 

- Auto de Medição n.º 14 de trabalhos executados, no valor de 15.024,25€ (quinze mil, 

vinte e quatro euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido do IVA.--------------------------- 

Aquisições Amigáveis de Terreno:  - Presentes e analisados os seguintes autos de 

expropriação amigáveis de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 

efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação 

dos encargos que deles constam, para realização da seguinte empreitada:---------------------- 

a) “Alargamento no Vilarinho, em Couto de Esteves”:-------------------------------------------- 

- de Acácio S. Marques, residente no lugar da Abobareira, freguesia de Rocas do Vouga, 

cedência gratuita de uma parcela de terreno com 8m2.---------------------------------------- 

b) “Alargamento do Caminho do Ribeiro, em Rocas do Vouga”:-------------------------------- 

- de Manuel Domingues Henriques, residente em Junqueira, venda de uma parcela de 

terreno com 140m2 pelo valor de 700,00€ (setecentos euros).------------------------------- 

“Alargamento da Estrada de Decide à Senhora da Saúde, em Dornelas – 1ª Fase” – 

Intenção de Adjudicação:  - Na presença do “Relatório de Análise das Propostas” feito pela 

respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no passado dia dezassete de Agosto 

de 2007, para apreciação dos quatro concorrentes cujas propostas apresentavam os 

seguintes valores:---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Construtora Paulista, Lda...............................................................................153.059,84€ 

- Teotónio & Filhos, Lda..................................................................................158.123,23€ 

- Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda...........................................159.618,00€ 

- Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda......................................185.000,00€ 

Foi aprovada, por unanimidade, a intenção de adjudicação desta empreitada à firma 

Construtora Paulista, Lda., procedendo-se, agora, à realização da audiência prévia por 

escrito e elaboração do relatório final.---------------------------------------------------------------- 

Votação:  Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, 

Alberto Gonçalves e António Pereira.---------------------------------------------------------------- 

“Instalação de Serviços – Construção de Túnel, Acabamento do Arquivo – 2ª Fase” – 

Adjudicação Definitiva:  - Na presença do “Relatório de Análise das Propostas” feito pela 

respectiva comissão, na sequência da reunião realizada no passado dia sete de Agosto de 

2007, para apreciação do concorrente que apresentou o valor mais baixo:---------------------- 

ASO – Construções, Lda......................................................................................123.126,95€ 

Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por maioria, 

adjudicar esta obra à firma ASO – Construções, Lda. pelo valor da sua proposta no 

montante de 123.126,95€ (cento e vinte e três mil, cento e vinte e seis euros e noventa e 

cinco cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------ 

Votação:  Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, Alberto 

Gonçalves e António Pereira;  Absteve-se o membro João Almeida.---------------------------- 

“Arruamento da Zona Industrial de Irijó – Infra-estruturas – 1ª Fase” – Adjudicação 

Definitiva:  - Na presença do “Relatório de Análise das Propostas” feito pela respectiva 

comissão, na sequência da reunião realizada no passado dia dezassete de Agosto de 2007, 

para apreciação do concorrente que apresentou o valor mais baixo:----------------------------- 

Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda....................................................98.000,00€ 

Uma vez que o critério de apreciação é do preço mais baixo, foi aprovado, por 

unanimidade, adjudicar esta obra à firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda. 

pelo valor da sua proposta no montante de 98.000,00€ (noventa e oito mil euros).------------ 

Votação:  Votaram a favor os membros Manuel Soares, António Coutinho, João Almeida, 

Alberto Gonçalves e António Pereira.---------------------------------------------------------------- 

Licenciamentos de Obras Particulares:  - Seguidamente e tendo em conta a legislação 

pertinente e as informações técnicas dadas para cada caso em particular, que aqui se dão 

como reproduzidas, foram tomadas as seguintes deliberações:----------------------------------- 
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1) Projectos de Arquitectura:  - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes projectos 

de arquitectura:------------------------------------------------------------------------------------------- 

- de Gil Silva Amaral, para instalação de um estabelecimento de prestação de serviços 

(oficina de automóveis), no lugar de Dornelas, freguesia de Dornelas (Proc. n.º 

110/07), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica PA 

0632/AVP/07;--------------------------------------------------------------------------------------- 

- de Catarina Freitas de Lima, para instalação de um estabelecimento de prestação de 

serviços (salão de cabeleireiros), no Edifício da Torre, Fracção “AJ”, na freguesia de 

Sever do Vouga (Proc. n.º 111/07), devendo o requerente cumprir com o disposto na 

Informação Técnica PA 0633/AVP/07;---------------------------------------------------------- 

- de Pedro Jorge Fernandes, Unipessoal, para adaptação de dois espaços físicos para 

confecção de padaria, em Talhadas (Proc. n.º 079/07), devendo o requerente ser 

notificado para audiência oral nos termos do CPA;-------------------------------------------- 

- de Valdemar Ribeiro Martins, para instalação de um estabelecimento de bebidas, na 

Rua do Pelourinho – Nogueira, freguesia de Pessegueiro do Vouga (Proc. n.º 105/07).- 

2) Deliberações Finais:  - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações 

finais:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- de Luís Miguel Rodrigues do Serrado, para construção de muros de suporte e vedação, 

na Volta da Carvalha, freguesia de Pessegueiro do Vouga (Proc. n.º 055/07), devendo 

o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF 0630/AVP/07;----- 

- da Padaria Flor do Vouga, para instalação de um estabelecimento misto (restauração e 

bebidas), na Rua do Jardim, n.º 71, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 118/06);---- 

- de José Manuel Costa, para construção de um muro de suporte de terras, no lugar da 

Portelada, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 121/05);---------------------------------- 

- da Mirtilusa – Sociedade de Produtos Horto-Frutículas, Lda., para construção de um 

armazém e escritórios, no Arruamento da Meia Encosta, freguesia de Sever do Vouga 

(Proc. n.º 042/07), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação 

Técnica n.º DF 0645/AVP/07;-------------------------------------------------------------------- 

- de Manuel Joaquim Rodrigues, para construção de uma moradia unifamiliar e muros 

de suporte e vedação, na Rua do Casal, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 

091/07), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF 

0646/AVP/07.--------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Indeferimentos:  - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes intenções de 

indeferimento:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- de Fernanda de Almeida Tavares Cancela, referente ao pedido de licenciamento para 

instalação de um estabelecimento de produtos alimentares e de um estabelecimento de 

produtos não alimentares no lugar de Abobareira, freguesia de Rocas do Vouga, nos 

termos da Informação Técnica PA 0626/AVP/07 e ao abrigo da alínea c), do n.º 1, do 

artigo 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com nova redacção do 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, devendo o requerente ser notificado para 

audiência oral nos termos do CPA;--------------------------------------------------------------- 

- de Sónia Graça Monteiro da Silva Fernandes, referente ao pedido de licenciamento 

para instalação de um estabelecimento de prestação de serviços (salão de cabeleireiro) 

na freguesia de Rocas do Vouga, nos termos da Informação Técnica PA 0636/AVP/07 

e ao abrigo da alínea c), do n.º 1, do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, com nova redacção do Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, devendo o 

requerente ser notificado para audiência escrita nos termos do CPA;----------------------- 

- da Experimenta – Imobiliária, Lda., referente ao pedido de licenciamento para 

reconstrução e ampliação de uma preexistência destinando-a a estabelecimento 

comercial de produtos não alimentares e estabelecimento de prestação de serviços na 

Rua do Casal, freguesia de Sever do Vouga, nos termos da Informação Técnica PA 

0638/AVP/07 e ao abrigo da alínea c), do n.º 1, do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com nova redacção do Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, devendo o requerente ser notificado para audiência escrita nos termos do CPA. 

O Vereador João Almeida vota a favor da intenção de indeferimento, atendendo apenas 

à informação exarada no ponto 1 e não do ponto 2, porque tem conhecimento que na 
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área abrangida pelo Plano de Urbanização já foram licenciadas ampliações com 

alteração da cércea existente.--------------------------------------------------------------------- 

Estabelecimentos – Horários de Funcionamento:  - Presente e aprovado o seguinte pedido 

de horário de estabelecimento:------------------------------------------------------------------------ 

- da Liga dos Amigos do Folharido e do Braçal, autorização excepcional de 

encerramento às 05:00 no dia 14 de Agosto, ratificado o despacho do senhor 

Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Portugal Classic 2007:  - A Câmara Municipal do Porto vem solicitar parecer sobre o 

Classic 2007.  A Câmara aprovou a passagem do evento pelo nosso concelho.---------------- 

Perícia de São Mateus – Licenciamento:  - O Vouga Sport Clube vem solicitar uma 

autorização por parte do Município para realização da Perícia de São Mateus, prova do 

Calendário Nacional da FPAK, no dia 23 de Setembro, no circuito do Alto do Roçário, 

assim como a isenção das respectivas taxas.  Depois de analisado o pedido, verificou-se 

que o referido evento não se enquadra no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, 

porque a prova será realizada no recinto pertencente ao Vouga Sport Clube, não carecendo 

de licenciamento por parte do Município e do pagamento de taxas.----------------------------- 

2ª Revisão Orçamental:  - No uso da competência dada através da alínea a), do ponto 

8.3.1.3, e alínea b), do ponto 3.3, ambas do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-

A/99, de 22 de Fevereiro, nova redacção dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 

de Abril, foi elaborada e apresentada a 2ª Revisão Orçamental, correspondente à 10ª 

Modificação, com um reforço do orçamento no valor de 389.200,00€ (trezentos e oitenta e 

nove mil e duzentos euros).  A Câmara aprovou, por maioria, esta revisão orçamental, com 

a abstenção do membro João Almeida, e os votos a favor dos membros Manuel Soares, 

António Coutinho, Martins Pereira e Alberto Gonçalves.----------------------------------------- 

9ª Modificação Orçamental:  - No uso da competência dada através da alínea a), do ponto 

8.3.1.3, e alínea b), do ponto 3.3, ambas do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-

A/99, de 22 de Fevereiro, nova redacção dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 

de Abril, foi elaborada e apresentada a 9ª Modificação Orçamental, que contém a 8ª 

Alteração do Orçamento da Despesa no valor de 60.900,00€ (sessenta mil e novecentos 

euros) e a 8ª Alteração ao Plano de Investimentos.  A Câmara Municipal aprovou, por 

maioria, com a abstenção do membro João Almeida e votos a favor dos membros Manuel 

Soares, António Coutinho, Martins Pereira e Alberto Gonçalves.-------------------------------- 

Transportes Escolares – Subsídio:  - A Junta de Freguesia de Paradela vem pedir um 

subsídio para ajudar a custear as despesas com o transporte das crianças para a Escola do 

1º CEB de Setembro 2006 a Junho 2007 que totalizam o valor de 4.073,00€ (quatro mil e 

setenta e três euros) e 884,80€ (oitocentos e oitenta e quatro euros e oitenta cêntimos) de 

serviços de apoio educativo prestados no Centro Escolar de Paradela (Eiras).  O vereador 

João Almeida questionou se a presente situação é da competência do Município, tendo o 

vereador António Coutinho informado que o serviço que a Junta de Freguesia presta aos 

alunos não é obrigatório, sendo que é habitual atribuir-se um subsídio nestes casos.  Foi 

aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 50% dos encargos 

apresentados.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACAPO – Subsídio:  - A ACAPO vem pedir um subsídio para o Plano de Actividades 

referente a 2007.  O órgão executivo deliberou não atribuir qualquer subsídio, devido à 

falta de disponibilidades.------------------------------------------------------------------------------- 

Limpeza de Valetas – Aquisição de Máquinas:  - A Junta de Freguesia de Cedrim vem 

solicitar um subsídio para poderem adquirir ferramentas para facilitar o trabalho de 

limpeza de bermas e valetas.  Depois de analisado o pedido, foi deliberado aguardar até 

que as outras freguesias recebessem o subsídio habitual e estudar uma nova forma de 

apoio, no âmbito dos serviço de limpeza de valetas.------------------------------------------------ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Núcleo Escolar de Dornelas – POC:  - 

Presente um pedido da Associação de Pais e Encarregados do Núcleo Escolar de Dornelas 

a solicitar apoio nas despesas com o POC que irá exercer funções na Escola de Dornelas a 

partir do início do próximo ano lectivo.  A Câmara aprovou, por unanimidade, a atribuição 

de um subsídio no valor dos encargos com subsídio de refeição e seguro a satisfazer pela 

associação com a POC.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Igreja Matriz de Pessegueiro do Vouga – Apoio:  - Seguidamente, foi analisado o 

pedido de apoio apresentado através do ofício com data de 15 de Junho último, para fazer 

face aos encargos com as obras de remodelação da Igreja Matriz de Pessegueiro do Vouga. 

Assim, considerando o exposto na Informação n.º 31/DAF/2007, do Director de 

Departamento, e, atendendo ao facto dos membros presentes terem reconhecido que as 

obras em curso na Igreja Matriz são consideradas de interesse municipal, atendendo à 

construção de espaços afectos a actividades culturais e sociais, tais como, para a realização 

de reuniões de grupos de jovens e outros eventos daquela natureza, decidiu o presente 

órgão, por unanimidade, apoiar as obras de remodelação, mediante a atribuição de subsídio 

no valor de 12.500,00€ (doze mil e quinhentos euros), a transferir para a Fábrica da Igreja 

Paroquial de Pessegueiro do Vouga, entidade legalmente constituída e proprietária daquele 

imóvel, conforme consta no artigo matricial n.º 832, da freguesia de Pessegueiro do 

Vouga.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada nos termos da alínea a), do n.º 4, da Lei das Autarquias Locais. 

Votação:  Votos a favor – Manuel Soares, António Coutinho, Martins Pereira, Alberto 

Gonçalves e João Almeida.----------------------------------------------------------------------------- 

2) Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense – Apoio:  - Foi ratificado o 

despacho do vereador Raul Duarte referente ao apoio prestado à Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa Senhorinhense através do fornecimento de 70 metros lineares de 

lancil e 6 metros lineares de tubo para escoamento das águas pluviais.-------------------------- 

3) Raceland Party:  - O Vouga Sport Clube pretende realizar o evento “Raceland Party” 

nos dias 15 e 16 de Setembro no Alto do Roçário, solicitando para tal, o apoio do 

Município.  Foi aprovado, por unanimidade, autorizar a realização do evento, assim como 

prestar o apoio solicitado no seu ofício de 12 de Agosto corrente.------------------------------- 

4) Aquisições Amigáveis de Terreno:  - Presentes e analisados os seguintes autos de 

expropriação amigáveis de terreno, pela via do direito privado, cujas diligências foram 

efectuadas pelo respectivo Vereador, assumindo a Câmara, por unanimidade, a satisfação 

dos encargos que deles constam, para realização da seguinte empreitada:---------------------- 

a) “Alargamento de Estrada no Azibal”:------------------------------------------------------------- 

- de Adelino Francisco Jesus Bastos, residente no lugar de Azibal, freguesia de Sever do 

Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 20m2;----------------------------- 

- de Maria de Fátima Jesus Bastos, residente no lugar de Azibal, freguesia de Sever do 

Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 20m
2
.----------------------------- 

5) Campo Municipal:  - Seguidamente, o vice-presidente deu a conhecer ao órgão 

executivo a informação elaborada pelo técnico que acompanha a empreitada de 

arrelvamento do Campo Municipal que, na sequência da proposta apresentada pela firma 

adjudicatária, é sugerido alterar o tipo de relva sintética a aplicar, com características 

diferentes e, essencialmente, de melhor qualidade.  Assim, foi consultado o órgão 

executivo, para se saber se era autorizada a troca da relva sintética.  O órgão executivo, por 

maioria, decidiu autorizar a alteração do tipo de relva a aplicar na empreitada “Campo 

Municipal dos Padrões – 3ª Fase (Arrelvamento)”.------------------------------------------------- 

Votação:  Votos a favor – Manuel Soares, António Coutinho, Martins Pereira e Alberto 

Gonçalves;  Abstenção – João Almeida.------------------------------------------------------------- 

---- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta sessão, 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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