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------------------------------------------ACTA N.º 16/2014----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e sete de agosto de dois mil e catorze.------------------------- No dia vinte e sete de agosto de dois mil e catorze, 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.------ Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, Presidente;
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente; Maria Elisabete Martins
Henriques e Idalina Pereira Tavares, Vereadores.----------------------------------------------------- Foram registadas as faltas de António Ferreira, Nuno Ferreira e Raul Duarte,
consideradas justificadas de acordo com as comunicações escritas efetuadas.-------------------- 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----------------------------------------- Aquisição de Serviços de Transportes Escolares 2014/2015 – Parecer Prévio
Vinculativo------------------------------------------------------------------------------------------ Calçada do Peso – Sentido Único---------------------------------------------------------------- 35º Ralicross de Sever do Vouga – Apoio------------------------------------------------------ Alargamento Excecional de Horário de Funcionamento-------------------------------------- 3ª Revisão Orçamental de 2014---------------------------------------------------------------------------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------Em 22 de agosto, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
Operações Orçamentais = 2.754.969,37€ (dois milhões, setecentos e cinquenta e quatro
mil, novecentos e sessenta e nove euros e trinta e sete cêntimos) e Operações não
Orçamentais = 557.769,80€ (quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e
nove euros e oitenta cêntimos).-----------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Os fundos disponíveis nesta data eram de 2.501.316,13€ (dois
milhões, quinhentos e um mil, trezentos e dezasseis euros e treze cêntimos).-----------------Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não foi registada qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------Aquisição de Serviços de Transportes Escolares 2014/2015 – Parecer Prévio Vinculativo:
- Nos termos da informação apresentada, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade,
emitir um parecer favorável vinculativo relativamente à abertura de um procedimento para
a “Aquisição de Serviços – Transportes Escolares 2014/2015”.---------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Idalina
Tavares.--------------------------------------------------------------------------------------------------Calçada do Peso – Sentido Único: - Através de carta datada de 4 de agosto de 2014, a
Junta de Freguesia de Sever do Vouga veio solicitar a colocação de um espelho na
confluência da Calçada do Peso e a realização de um estudo para que a mesma seja de
sentido único. Analisado o pedido, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
solicitar mais informação àquela Junta de Freguesia para poder ser feita uma nova análise
ao pedido.------------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Idalina
Tavares.--------------------------------------------------------------------------------------------------35º Ralicross de Sever do Vouga – Apoio: - Através de carta datada de 12 de agosto de
2014, o Vouga Sport Clube veio solicitar apoio logístico e prémios para os participantes da
35º edição do Ralicross de Sever do Vouga que irá realizar-se nos próximos dias 13 e 14
de setembro de 2014. Analisado o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade,
prestar o apoio logístico solicitado, assim como a oferta dos prémios aos participantes.----Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 3 do artigo 7º do Programa para a Concessão
de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao
Associativismo do Concelho conjugado com a alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------------------------------------------
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Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Idalina
Tavares.--------------------------------------------------------------------------------------------------Alargamento Excecional de Horário de Funcionamento: - Foi analisada a informação dos
serviços administrativos relacionada com um pedido, apresentado por Nuno Mateus
Pereira Cabral, para o alargamento excecional do bar localizado na Praia Fluvial da Quinta
do Barco, nos próximos dias 29 e 30 de agosto de 2014. A Câmara Municipal deliberou,
por unanimidade, aprovar o alargamento excecional do horário daquele estabelecimento
até às 06:00 nos próximos dias 29 e 30 de agosto de 2014.---------------------------------------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Idalina
Tavares.--------------------------------------------------------------------------------------------------3ª Revisão Orçamental de 2014: - 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 redação dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5
de abril, foi elaborada e apresentada a 3ª Revisão Orçamental, correspondente à 3ª
Modificação, com um reforço do orçamento no valor de 350.000,00€ (trezentos e
cinquenta mil euros). A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia
Municipal, para efeitos de aprovação, a primeira proposta de Revisão Orçamental.----------Votação: A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques e Idalina
Tavares.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________________________
______________________________________________

