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------------------------------------------ACTA N.º 15/2012-------------------------------------------- 
---- Reunião ordinária do dia oito de agosto de dois mil e doze.---------------------------------- 
---- No dia oito de agosto de dois mil e doze, na vila de Sever do Vouga, edifício dos Paços 
do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a presença da 
funcionária Carla Alexandra Pereira da Silva, para redação da respetiva acta, e Luís 
Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro, que prestou 
apoio no esclarecimento de alguns pontos.----------------------------------------------------------- 
---- Foram registadas as seguintes presenças: Manuel da Silva Soares, Presidente;  Raul 
Alberto Conceição Duarte, Maria Elisabete Martins Henriques, João Miguel Tavares de 
Almeida, Celestino Ferreira da Costa Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.---- 
---- Foi registada a falta justificada de António Coutinho por se encontrar de férias.---------- 
---- A reunião foi declarada aberta às 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----------------------------------------- 
- “Construção de Escadaria em Silva Escura – Execução de Patamar” – Receção 

Definitiva-------------------------------------------------------------------------------------------- 
- “Conservação da Rede Viária – Rua da Lavoura (Cedrim), Ruela da Lomba da 

Gândara (Pessegueiro do Vouga), Travessa da Quinta do Barco (Paradela), Souto Chão 
(Rocas) e Caminho do Barroco (Cedrim)” – Relatório Final--------------------------------- 

- Pedido de Licença Administrativa--------------------------------------------------------------- 
- Licença Especial de Ruído – Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida----- 
- Outros Assuntos:------------------------------------------------------------------------------------ 

1) 5ª Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim – Pedido de Apoio------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 3 de agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 635.789,19€ (seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta 
e nove euros e dezanove cêntimos) e Operações não Orçamentais = 389.721,10€ (trezentos 
e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e um euros e dez cêntimos).----------------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Foram presentes as comunicações dos vereadores António Coutinho e Elisabete Henriques 
relativamente ao gozo das férias nos períodos compreendidos entre 6 e 17 de agosto e 16 e 
31 de agosto, respetivamente.-------------------------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celestino Martins perguntou sobre o caminho do Barroco e, também, sobre o ponto de 
situação da pista ciclável.------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara disse que o caminho irá ser alcatroado, pois faz parte de um 
procedimento que inclui outros caminhos a serem beneficiados.  Relativamente à pista 
ciclável, está tudo na mesma, ou seja, a candidatura apesar de ter sido aprovada no 
PROVERE e na autoridade de gestão do Mais Centro ainda não foi comunicada a decisão e 
não se celebrou o contrato de financiamento, estando a empreitada de pendente desses 
procedimentos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acácio Barbosa alertou para uma escadaria, no lugar de Vila Seca, que dá acesso às terras 
e está a ameaçar bastante perigo.---------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara tomou nota e disse que iria levar o engenheiro Fernando ao local.- 
Continuando, Acácio Barbosa referiu que é necessário repensar a Ficavouga, uma vez que 
o evento deixa muito a desejar, não se comparando com edições mais antigas.  Sugeriu que 
se juntasse a Ficavouga à Feira do Mirtilo para serem um evento em conjunto.--------------- 
O presidente da Câmara disse que esses eventos nunca poderiam juntar-se por duas razões:  
são muito distintos e o relvado do Centro Cívico não iria aguentar o desgaste que implica 
uma semana ou mais de movimento.------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
“Construção de Escadaria em Silva Escura – Execução de Patamar” – Receção Definitiva:  
- Foi recebida definitivamente a empreitada ““ CCoonnssttrruuççããoo  ddee  EEssccaaddaarriiaa  eemm  SSii llvvaa  EEssccuurraa  ––  
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EExxeeccuuççããoo  ddee  PPaattaammaarr””, devendo-se desencadear os demais procedimentos, 
designadamente, quanto à extinção das cauções e restituição de valores cativos.-------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
“Conservação da Rede Viária – Rua da Lavoura (Cedrim), Ruela da Lomba da Gândara 
(Pessegueiro do Vouga), Travessa da Quinta do Barco (Paradela), Souto Chão (Rocas) e 
Caminho do Barroco (Cedrim)” – Relatório Final:  - A Câmara Municipal deliberou tomar 
conhecimento da adjudicação feita à firma PPaavviiaazzeemmééiiss  ––  PPaavviimmeennttaaççõõeess  ddee  AAzzeemmééiiss,,  
LLddaa.., pelo valor de 55.870,70€ (cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta euros e setenta 
cêntimos), relativamente à empreitada de ““ CCoonnsseerrvvaaççããoo  ddaa  RReeddee  VViiáárriiaa  ––  RRuuaa  ddaa  LLaavvoouurraa  
((CCeeddrriimm)),,  RRuueellaa  ddaa  LLoommbbaa  ddaa  GGâânnddaarraa  ((PPeesssseegguueeiirroo  ddoo  VVoouuggaa)),,  TTrraavveessssaa  ddaa  QQuuiinnttaa  ddoo  
BBaarrccoo  ((PPaarraaddeellaa)),,  SSoouuttoo  CChhããoo  ((RRooccaass))  ee  CCaammiinnhhoo  ddoo  BBaarrrrooccoo  ((CCeeddrriimm))””.---------------------- 
Pedido de Licença Administrativa:  - Na sequência do pedido apresentado por António 
Augusto Pereira da Silva, para a emissão de uma licença administrativa para obras de 
construção, em área não abrangida por loteamento ou por plano de pormenor, de um 
pavilhão industrial, para serralharia civil, e de muros de suporte e de vedação de terras, 
com trabalhos de remodelação de terrenos, o mesmo foi analisado pelo Gabinete Técnico 
de Planeamento, Administração e Urbanismo – Divisão de Administração do Território, 
que emitiu um parecer favorável.  A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a 
deliberação final relativa ao processo de licenciamento n.º 013/2012.--------------------------- 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
Licença Especial de Ruído – Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida:  - Foi 
presente e analisado o pedido apresentado pela Ribeiradio-Ermida, ACE, para o 
alargamento do horário que consta da licença especial de ruído emitida pelo Município em 
4 de novembro de 2010 para o emprego de explosivos na empreitada do “Aproveitamento 
Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida”.  Analisada a Informação Técnica exarada pelos 
Serviços de Obras Públicas, o órgão executivo aprovou a emissão da licença especial de 
ruído para o efeito pretendido, na condição de cumprirem com as medidas de prevenção e 
de redução do ruído descritas no ponto 7 da Memória Descritiva apresentada pelo 
requerente.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) 5ª Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim – Pedido de Apoio:  - À 
semelhança de anos anteriores, a Junta de Freguesia de Cedrim veio solicitar apoio do 
Município para a realização da 5ª Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim.  
O órgão executivo aprovou o apoio solicitado de acordo com o seguinte:---------------------- 
- Disponibilização de autocarro para transporte (ida e volta) do grupo de música 

tradicional no dia 16 de Setembro;--------------------------------------------------------------- 
- Isenção do pagamento da licença para o evento;----------------------------------------------- 
- Empréstimo de barracas e tendas para exposição de artesanato;----------------------------- 
- Autorização para o corte de estrada na Rua Albino Costa, Rua da Leira e Várzea nos 

dias do evento.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea b), do n.º 6, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais e demais competências cometidas a este órgão executivo.------------------ 
Votação:  A favor – Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, Celestino Martins, 
Acácio Barbosa e Manuel Soares.--------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------Período destinado 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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