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-------------------------------------------ACTA N.º 13/2007---------------------------------------------- Reunião ordinária do dia nove de Julho de 2007.------------------------------------------------- No dia nove de Julho 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, António
Bispo Rodrigues, Alberto Henriques Gonçalves e António Martins Pereira, Vereadores.------- O Vereador Raul Alberto Conceição Duarte esteve ausente por se encontrar de férias.----- 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----------------------------------------- Sinalização – Barreiro------------------------------------------------------------------------------ Quiosque do Arruamento Novo – Resolução de Contrato------------------------------------ Revisão de Preços – Empreitada “Construção de Infra-estruturas para Prevenção de
Incêndios – Caminhos Florestais 2005”--------------------------------------------------------- Revisão de Preços – Empreitada “Construção do Jardim Infantil de Rocas”--------------- Revisão de Preços – Empreitada “Movimento de Terras na Estrada dos Angios”-------- Abertura de Concurso para Projecto – “E.M. 569 – Couto de Esteves a Pessegueiro do
Vouga – Lanço da Ermida à Ponte do Abade, incluindo Pista Ciclável”------------------- Autos de Medição---------------------------------------------------------------------------------- Auto de Recepção Definitiva – Empreitada “Ampliação do Colector e Construção de
Ramais Domiciliários – Rua de Acesso à Z.I. Nascente (Sever do Vouga)”--------------- Auto de Recepção Definitiva – Empreitada “Ampliação do Colector e Construção de
Ramais Domiciliários – Rua da Pedralva e Rua da Torre”------------------------------------ Auto de Recepção Definitiva – Empreitada “Rede viária – Beneficiação e Conservação
da Rede Actual – Caminhos em Fontelas, Paço, Quelho, Marridas, Bouças, Rua de
Acesso à APCDI, Zona Industrial Nascente, Espinheiro, Ermida e Ponte de
Pessegueiro”----------------------------------------------------------------------------------------- Informação – Sentido Único na Rua Central em Talhadas------------------------------------ Informação – Parcela a Expropriar na Estrada de Rocas ao Couto”------------------------- Contrato de Empreitada – Ratificação----------------------------------------------------------- Aquisições Amigáveis de Terreno---------------------------------------------------------------- Licenciamentos de Obras Particulares----------------------------------------------------------1) Projectos de Arquitectura----------------------------------------------------------------------2) Operação de Loteamento (Emparcelamento)-----------------------------------------------3) Deliberações Finais----------------------------------------------------------------------------4) Indeferimentos----------------------------------------------------------------------------------- Anulação de Documentos de Receita------------------------------------------------------------ Corte de Estrada em Cedrim – Ratificação------------------------------------------------------ Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------1) Alargamento Excepcional de Horário-------------------------------------------------------2) Ficavouga----------------------------------------------------------------------------------------3) Incêndio nos Padrões------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------O presidente da câmara questionou se havia algum vereador que pretenderia intervir no
período antes da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------Seguidamente, foram registadas as seguintes intervenções:---------------------------------------
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O vereador João Almeida solicitou informação sobre a evolução das despesas correntes, de
modo a poder acompanhar a situação financeira do Municipio ao longo ano. O presidente
informou, que como já tinha referido em reuniões anteriores, os vereadores poderiam
solicitar esse tipo de informação ao director de departamento. ----------------------------------O vereador António Rodrigues informou que ele e alguns populares tinham constatado que
a equipa de sapadores de Rocas e Couto Esteves, nos dias de chuva, andariam a passear
por essas zonas. Entendia que esta situação era um esbanjar de dinheiros públicos. Assim,
nessas alturas, poderiam serem ocupados com outros serviços. O presidente informou que
a candidatura aprovada no Agris contempla só a vigilância florestal, mesmo em condições
climatéricas adversas (chuva), eles têm que se apresentar ao trabalho. O vice-presidente
informou que em alguns desses dias estiveram em prevenção nalgumas queimadas. --------O vereador António Rodrigues fez uma sugestão à limpeza do centro cívico da vila, que
deveria estar mais cuidada nesta altura de verão, por ser uma época de maior turismo. ----O vereador Alberto Gonçalves questionou sobre o depósito de lixo existente junto ao
cruzeiro em Paradela, gostando de saber de quem é a responsabilidade. O vice-presidente
referiu que já perguntou ao Presidente da Junta de Paradela sobre a responsabilidade dessa
situação e foi informado que a responsabilidade seria da Estradas de Portugal. ----------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Sinalização – Barreiro: - Foi aprovado, por unanimidade, colocar sinais de limite de
velocidade de 50km e de aproximação de animais, no lugar de Barreiro, freguesia de Couto
de Esteves, no seguimento da carta do contribuinte Raul Almeida Soares.--------------------Quiosque do Arruamento Novo – Resolução de Contrato: - A câmara foi informada da
resolução do contrato, do edifício no arruamento novo, por parte de Regina Luís. A câmara
decidiu por unanimidade, anular a dívida de Regina Luís, por esta ter realizado benfeitorias
nesse local. Informou-se também, da abertura de novo procedimento de concurso para o
aluguer do referido espaço, como bar/esplanada, quiosque ou outro tipo de serviço
enquadrável nesse espaço. ----------------------------------------------------------------------------Revisão de Preços – Empreitada “Construção de Infra-estruturas para Prevenção de
Incêndios – Caminhos Florestais 2005”: - Foi apresentada a revisão de preços relativa à
obra em epígrafe no montante de 1.578,78€ (mil, quinhentos e setenta e oito euros e
setenta e oito cêntimos), acrescido do IVA. Tendo sido o valor confirmado pelos serviços
técnicos, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o documento para pagamento, logo que
as disponibilidades financeiras do Município o permitam.---------------------------------------Revisão de Preços – Empreitada “Construção do Jardim Infantil de Rocas”: - Foi
apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe no montante de 6.681,59€ (seis
mil, seiscentos e oitenta e um euros e cinquenta e nove cêntimos), acrescido do IVA.
Tendo sido o valor confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por unanimidade,
aprovar o documento para pagamento, logo que as disponibilidades financeiras do
Município o permitam.---------------------------------------------------------------------------------Revisão de Preços – Empreitada “Movimento de Terras na Estrada dos Angios”: - Foi
apresentada a revisão de preços relativa à obra em epígrafe no montante de 2.635,67€ (dois
mil, seiscentos e trinta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos), acrescido do IVA. Tendo
sido o valor confirmado pelos serviços técnicos, foi deliberado, por unanimidade, aprovar
o documento para pagamento, logo que as disponibilidades financeiras do Município o
permitam.------------------------------------------------------------------------------------------------Abertura de Concurso para Projecto – “E.M. 569 – Couto de Esteves a Pessegueiro do
Vouga – Lanço da Ermida à Ponte do Abade, incluindo Pista Ciclável”: - Foi aprovado,
por unanimidade, abrir um concurso para elaboração do projecto da “E.M. 569 – Couto de
Esteves a Pessegueiro do Vouga – Lanço da Ermida à Ponte do Abade, incluindo Pista
Ciclável”.------------------------------------------------------------------------------------------------Autos de Medição: - Presentes e aprovados os seguintes autos de medição de trabalhos
para pagamento à medida das disponibilidades financeiras:---------------------------------------
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“Construção de Arquivo, Cantina e Outros Serviços – 2 ª Fase – Acesso às Garagens”:------ Auto de Medição n.º 4 de trabalhos previstos, no valor de 7.888,74€ (sete mil,
oitocentos e oitenta e oito euros e setenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA--------“Pavilhão Polidesportivo – Beneficiação das Infra-estruras e Instalações Balneários,
Sanitários e Quadro Eléctrico”:------------------------------------------------------------------------ Auto de Medição n.º 1-A de trabalhos imprevistos, no valor de 13.580,00€ (treze mil,
quinhentos e oitenta euros), acrescido do IVA------------------------------------------------“Construção de um Edifício para a Estação de Camionagem”:----------------------------------- Auto de Medição n.º 7 de trabalhos previstos, no valor de 42.157,19€ (quarenta e dois
mil, cento e cinquenta e sete euros e dezanove cêntimos), acrescido do IVA-------------“Construção de um Edifício para Biblioteca Municipal”:------------------------------------------ Auto de Medição n.º 22 de trabalhos previstos, no valor de 90.056,64€ (noventa mil,
cinquenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA, aprovado por
maioria com duas abstenções.--------------------------------------------------------------------Votação: Votos a favor – Dr. Manuel Soares, António Coutinho, Martins Pereira e
Alberto Gonçalves. Abstenções – João Almeida e António Rodrigues.-------------------“Instalação de Serviços – Construção de Arquivo, Cantina e Outros Serviços – 1ª Fase”:--- Auto de Medição n.º 11 de trabalhos previstos, no valor de 1.750,00€ (mil, setecentos e
cinquenta euros), acrescido do IVA-------------------------------------------------------------“Instalação de Serviços – Centro Social de Rocas (Unidade de Saúde)”:----------------------- Auto de Medição n.º 12 de trabalhos previstos, no valor de 11.284,01€ (onze mil,
duzentos e oitenta e quatro euros e um cêntimo), acrescido do IVA-----------------------“Rede Viária – Abertura e Fecho de Valas para Electricidade”:---------------------------------- Auto de Medição n.º 1 de trabalhos previstos, no valor de 4.618,08€ (quatro mil,
seiscentos e dezoito euros e oito cêntimos), acrescido do IVA------------------------------Auto de Recepção Definitiva – Empreitada “Ampliação do Colector e Construção de
Ramais Domiciliários – Rua de Acesso à Z.I. Nascente (Sever do Vouga)”: - Foi recebida
definitivamente a empreitada “Ampliação do Colector e Construção de Ramais
Domiciliários – Rua de Acesso à Z.I. Nascente (Sever do Vouga)”, devendo-se
desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e
restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------------------Auto de Recepção Definitiva – Empreitada “Ampliação do Colector e Construção de
Ramais Domiciliários – Rua da Pedralva e Rua da Torre”: - Foi recebida definitivamente a
empreitada “Ampliação do Colector e Construção de Ramais Domiciliários – Rua da
Pedralva e Rua da Torre”, devendo-se desencadear os demais procedimentos,
designadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.-------------Auto de Recepção Definitiva – Empreitada “Rede viária – Beneficiação e Conservação da
Rede Actual – Caminhos em Fontelas, Paço, Quelho, Marridas, Bouças, Rua de Acesso à
APCDI, Zona Industrial Nascente, Espinheiro, Ermida e Ponte de Pessegueiro”: - Foi
recebida definitivamente a empreitada “Rede viária – Beneficiação e Conservação da Rede
Actual – Caminhos em Fontelas, Paço, Quelho, Marridas, Bouças, Rua de Acesso à
APCDI, Zona Industrial Nascente, Espinheiro, Ermida e Ponte de Pessegueiro”, devendose desencadear os demais procedimentos, designadamente, quanto à extinção das cauções e
restituição de valores cativos.-------------------------------------------------------------------------Votação: Votos a favor – Dr. Manuel Soares, António Coutinho, Martins Pereira e Alberto
Gonçalves. Abstenções – João Almeida e António Rodrigues.----------------------------------Informação – Sentido Único na Rua Central em Talhadas: - Foi aprovado por
unanimidade, o pedido da Junta de Freguesia de Talhadas para a alteração do trânsito em
um único sentido na rua central de Talhadas. ------------------------------------------------------Informação – Parcela a Expropriar na Estrada de Rocas ao Couto”: - Foi aprovado por
unanimidade, proceder à expropriação da parcela de terreno na estrada de Rocas ao Couto,
propriedade de Belmiro Gomes Coutinho. ----------------------------------------------------------
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Contrato de Empreitada – Ratificação: - Foi ratificado, por maioria, a celebração do
contrato entre o Município e a Solercine, Lda, para a readaptação do espaço cénico do
Centro das Artes e Espectáculos. Abstenções dos vereadores João Almeida e António
Rodrigues------------------------------------------------------------------------------------------------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) “Rectificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem de Couto de
Esteves/Ribeiradio (Projecto Intermunicipal)”:------------------------------------------------ de Júlio Muntezuma Carvalho, residente no lugar de Ermida, freguesia de Sever do
Vouga, venda de uma parcela de terreno com 4754m2 pelo valor de 11.885,00€ (onze
mil, oitocentos e oitenta e cinco euros).-------------------------------------b) “Alargamento do Caminho de Acesso ao Covelo”:--------------------------------------------- de Manuel Joaquim Tavares Almeida, residente no lugar de Covelo, freguesia de
Rocas do Vouga, cedência gratuita de uma parcela de terreno com 50m2.----------------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:----------------------------------1) Projectos de Arquitectura: - Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes projectos
de arquitectura:------------------------------------------------------------------------------------------- de Martins & Coutinho, Lda., para construção de um pavilhão industrial, no lugar de
Zibreiros, freguesia de Dornelas (Proc. n.º 090/06), devendo o requerente cumprir com
o disposto na Informação Técnica PA 0529/AVP/07;----------------------------------------- de Maria Alice Soares Coutinho, para ampliação de uma preexistência destinada a
estabelecimento de restauração, no lugar de Couto de Baixo, freguesia de Couto de
Esteves (Proc. n.º 049/07), devendo o requerente cumprir com o disposto na
Informação Técnica PA 0522/AVP/07.---------------------------------------------------------2) Operação de Loteamento (Emparcelamento) – De seguida, foi deliberado, por maioria,
com duas abstenções, ratificar o despacho de aprovação do pedido apresentado por A.
Imoretalho, Gestão de Imóveis, S.A. para anexação de cinco prédios que possui no lugar
de Sobral, freguesia de Pessegueiro do Vouga, definida pela alínea i) do artigo 2º 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, que a seguir se identificam:---------------------------------------------------------Prédios originários:-------------------------------------------------------------------------------------a) prédio urbano, com a área de 1137m2 inscrito na matriz sob o n.º 1650 e registado na
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 0967/19930506 confrontando do Norte e do
Poente com Ataíde Augusto dos Santos, do Sul com Franclim Martins Rodrigues e
caminho público e do Nascente com João Tavares;-----------------------------------------------b) prédio urbano, com a área de 2430m2 inscrito na matriz sob o n.º 1577 e registado na
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2216/19991124 confrontando do Norte com
caminho, do Sul com João Pereira Raimundo, do Nascente com rua e do Poente com
Ataíde Augusto Santos e outro;-----------------------------------------------------------------------c) prédio rústico, com a área de 1490m2 inscrito na matriz sob o n.º 565 e registado na
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2652/20011018 confrontando do Norte com
João Fernandes da Costa, do Sul com Ataíde Augusto dos Santos, do Nascente com João
Tavares e do Poente com estrada;--------------------------------------------------------------------d) prédio rústico, com a área de 3084m2 inscrito na matriz sob o n.º 566 e registado na
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2207/19991104 confrontando do Norte com
Evangelista Rodrigues Pereira, do Sul com David Dias Cabral e caminho de servidão, do
Nascente com João Tavares e do Poente com estrada;---------------------------------------------
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e) prédio rústico, com a área de 5378m2 inscrito na matriz sob o n.º 5378 e registado na
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3322/20070117 confrontando do Norte com
Manuel Pereira dos Santos, do Sul com Auto Mecânica Gineto da Costa & Martins, Lda.,
do nascente com estrada e do Poente com Auto Mecânica Gineto da Costa & Martins, Lda.
e outro.---------------------------------------------------------------------------------------------------Prédio emparcelado: Prédio urbano (denominado de lote n.º 1) com a área total de
8816m2, área de implantação máxima de 2100,50m2, área bruta de construção de 4007m2
(acima da cota de soleira 2100,50m2 + abaixo da cota de soleira 1906,50m2), volumetria de
17172m3 (acima da cota de soleira 11213,40m3 + abaixo da cota de soleira 5958,60m3),
cércea de 5,50m, um piso acima da cota de soleira e dois abaixo, 90 lugares de
estacionamento (51 no parque interior + 37 no parque exterior + 2 para veículos pesados),
não são cedidas as áreas mínimas para espaços verdes e de utilização colectiva, 562,365m2
para equipamentos de utilização colectiva, 447,80m2 e para infra-estruturas –
estacionamentos 420m2, sendo caracterizado por um índice de implantação de 0,24 e um
índice de construção de 0,24, destinado a estabelecimento de comércio a retalho alimentar
ou misto, e que terá as seguintes confrontações: de norte com João Fernandes da Costa, do
Sul com Auto Mecânica Gineto da Costa & Martins, Lda. e Franclim Martins Rodrigues,
do Nascente com caminho público e do Poente com E.N. 328.----------------------------------Votação: Votos a favor – Dr. Manuel Soares, António Coutinho, Martins Pereira e Alberto
Gonçalves. Abstenções – João Almeida e António Rodrigues.----------------------------------3) Deliberações Finais: - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações
finais:------------------------------------------------------------------------------------------------------ de Eliane Catarina Pereira Marques, para construção de uma moradia unifamiliar e
muros de suporte e vedação, no lugar da Senhorinha, freguesia de Sever do Vouga
(Proc. n.º 007/07), devendo o requerente cumprir com o disposto na Informação
Técnica n.º DF 0532/AVP/07;-------------------------------------------------------------------- da Habivouga – Construções, Lda., para construção de um armazém na Zona Industrial
dos Padrões, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 036/07), devendo o requerente
cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF 0533/AVP/07;--------------------- da Vougaclas – Cozinhas, Lda., para construção de um pavilhão na Zona Industrial dos
Padrões, freguesia de Sever do Vouga (Proc. n.º 035/07), devendo o requerente
cumprir com o disposto na Informação Técnica n.º DF 0518/AVP/07.--------------------4) Indeferimentos: - Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes intenções de
indeferimento:-------------------------------------------------------------------------------------------- da Eduardo Coutinho, Lda., referente ao pedido para alteração à cor exterior do
armazém localizado no lugar de Decide, freguesia de Dornelas, nos termos da
Informação Técnica I536/AVP/07 e ao abrigo do n.º 4, 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;- de Maria Antónia Martins Ventura, referente ao pedido de emissão de autorização de
utilização para estabelecimento de bebidas no lugar de Sóligo, freguesia de
Pessegueiro do Vouga, nos termos da Informação Técnica AU538/AVP/07 e ao abrigo
do n.º 6, 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.----------------------------------------Anulação de Documentos de Receita: - Foi aprovada, por unanimidade, a anulação dos
seguintes documentos de receita:--------------------------------------------------------------------------- Documentos n.os 32, 33 e 34 devido a erro na leitura de facturas de água.---------------------Corte de Estrada em Cedrim – Ratificação: - Foi ratificado o despacho do senhor
presidente referente ao corte de estrada requerido por António Correia da Silva para
realização de festa tradicional nos dias 23 e 24 de Junho 2007.----------------------------------Outros Assuntos:-----------------------------------------------------------------------------------------
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1) Alargamento Excepcional de Horário: - Foi ratificado o despacho do senhor presidente
referente ao alargamento excepcional de horário requerido por José Silvestre Gaspar Júnior
para o estabelecimento “Café O Júnior” para os dias 7 e 8 de Julho até às 04:00.------------2) Ficavouga: - Foi dado conhecimento, por parte do vice-presidente, do desenvolvimento
das tarefas relacionadas com a organização do certame, onde se verificaram grandes
dificuldades na obtenção/adesão de expositores. Foi entregue o programa do certame e
dado conhecimento das duas candidaturas que foram aprovadas para o seu financiamento
(Leader e Modcom). O vice-presidente informou que o cartaz de este ano é muito bem,
salientado a vinda do artista Rui Veloso. O vereador João Almeida questionou se existia
estimativa de custos. O vice-presidente referiu que essa estimativa existe aquando dos
processos de candidatura e que as despesas serão certamente inferiores às do ano anterior. 3) Incêndio nos Padrões: - O vice-presidente informou da terrível situação que ocorreu
nesse dia na Zona Industrial dos Padrões, com a destruição pelo fogo de um pavilhão
industrial. Referiu que a câmara tomou todas as medidas solicitadas pelo comando de
bombeiros, quer através da realização de contactos, quer através de meios humanos e de
equipamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Aberto ao Público------------------------------------Prof. Carlos Silva – Apresentou à câmara o relatório de contas do Vouga Sport Club.
Questionando de seguida a possibilidade de a câmara interceder junto das Estradas de
Portugal, afim de que esta entidade não retire a publicidade antes de a prova de
Ralicross/Crosscar se realizar. -----------------------------------------------------------------------Manuel Soares – Questionou se o Vouga Sport Club requereu o licenciamento da
publicidade junto das Estradas de Portugal, se não, a solução passaria por requerer esse
licenciamento. ------------------------------------------------------------------------------------------Prof. Carlos Silva – Solicitou à câmara a colaboração do aferidor municipal para aferir as
balanças a serem utilizadas no evento atrás referido. ---------------------------------------------Manuel Soares – Informou que esse pedido deveria ser realizado por escrito, e que deveria
falar com o aferidor municipal de modo a confirmar da legalidade de este poder aferir esse
tipo de balanças. ----------------------------------------------------------------------------------------Prof. Carlos Silva – Solicitou o apoio da câmara para que intercedesse junto dos
proprietários dos terrenos de modo a agilizar o processo para a obtenção desses terrenos
junto ao parque, junto à pista do Alto do Rocário. ------------------------------------------------Alberto Gonçalves – Referiu que em reunião em tempos realizada no local, ficou decidido
que se fossem necessários os terrenos do lado de Paradela estes seriam cedidos e de forma
gratuita. --------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Soares – Referiu que pelo que percebeu dessa reunião as entidades ficaram
sensibilizadas a resolverem essa situação. Como ainda nada foi resolvido, a solução
passaria por marcar nova reunião. -------------------------------------------------------------------Prof. Carlos Silva – Solicitou à câmara a cedência do palco, para as datas de 15 e 16 de
Setembro, para a realização na pista do Alto do Roçario de um evento musical. -------------Manuel Soares – Informou que a cedência poderá acontecer caso este esteja disponível. ---Dr. António Tavares – Informou que se tem vindo a deslocar anualmente a esta entidade de
modo a que esta resolva o seu problema, acesso ao seu terreno, na zona do alto de
Nogueira, e que até ao momento ainda não obteve qualquer resposta. -------------------------Manuel Soares – Informou que o vereador responsável não está presente, mas que tomaria
nota e iria verificar esta situação. --------------------------------------------------------------------Vasco Pereira – Questionou a câmara sobre a remoção do sentido proibido na rua da
Lombinha ao Muro. ------------------------------------------------------------------------------------Manuel Soares – Informou que se teria que aguardar pela resposta da Junta de Freguesia de
Pessegueiro do Vouga e da Assembleia dessa mesma freguesia. ----------------------------------- 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
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elaborada a presente acta, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a
redigiu.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

