--------------------------------------------ATA N.º 14/2019----------------------------------------------- Reunião ordinária do dia vinte e seis de junho de dois mil e dezanove.------------------------ No dia vinte e seis de junho de dois mil e dezanove, na vila de Sever do Vouga, edifício
dos Paços do Concelho e salão nobre, reuniu o órgão executivo ordinariamente, com a
presença de Luís Figueiredo Martins, Diretor de Departamento Administrativo e Financeiro
para redação da respetiva ata.----------------------------------------------------------------------------- Foram registadas as seguintes presenças: António José Martins Coutinho, Presidente;
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente; Paulo César de Bastos Martins,
Pedro Amadeu Fernandes Lopes Lobo, Ricardo Manuel Tavares da Silva e Maria Elisabete
Martins Henriques, Vereadores. -------------------------------------------------------------------------- Foi registada a falta do vereador Raul Duarte. O presidente da Câmara Municipal
informou que o vereador estava a acompanhar os trabalhos de montagem da Feira Nacional
do Mirtilo de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e dez minutos, tendo sido dispensada a
leitura da ata da reunião anterior, por ter sido enviada uma cópia, previamente, a todos os
membros que estiveram presentes naquela reunião, depois de ter sido aprovada e assinada
em minuta no final da mesma.---------------------------------------------------------------------------- A ata da reunião de 12 de junho de 2019 foi aprovada, por unanimidade, pelos membros
António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo Silva e Elisabete
Henriques.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos----------------------------------------- Auto de Receção - Empreitada "Gestão de Combustível"
 Colocação de Sinalização de Trânsito - Pessegueiro do Vouga
 Colocação de Sinalização de Trânsito - Rua da Eira Velha – Dornelas
 Feira Nacional do Mirtilo - Merchandising
 Transferência de competências CIRA - Vias Navegáveis Interiores
 Candidatura - Ciclovia Urbana
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------Resumo Diário de Tesouraria: ------------------------------------------------------------------------Em 06 de junho de 2019, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:
operações orçamentais = € 2.281.646,88 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil,
seiscentos e quarenta e seis euros e oito cêntimos) e operações não orçamentais = €
596.261,36 (quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e um euros e trinta e seis
cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------Fundos Disponíveis: - Em 07 de junho de 2019, os fundos disponíveis apresentavam o valor
em euros de € 1 518 732,86 € (um milhão, quinhentos e dezoito mil, setecentos e trinta e
dois euros e oitenta e seis cêntimos). ----------------------------------------------------------------Correspondência: ---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação contida nos mapas, informações
e outros documentos a seguir indicados: ------------------------------------------------------------1. Conta Corrente de Fundos Disponíveis - junho 2019
2. Bens & Serviços até 18 de junho
3. Mapa de empreitadas adjudicadas até 18 de junho
4. Empreitadas em execução
5. Relatório de avaliação - Urbano 166 – Paçô
6. Relatório de avaliação - Urbano 1859 – Paçô
7. Certificação Legal de Contas Consolidadas de 2018
8. PCP - Projeto de diploma de reversão da privatização dos CTT
9. Informação n.º 9-DAF/2019.
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------Não foram registadas intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Período da Ordem do Dia--------------------------------------Auto de Receção - Empreitada "Gestão de Combustível" – Para efeitos da restituição das
cauções retidas nos pagamentos, foi aprovada, por maioria, a receção do serviço efetuado na
“Gestão de Combustível Florestal”, correspondente aos trabalhos dos Autos de Medição n.ºs
1, 2, 3, 4 e 5, executados pela sociedade Construtora Paulista, Lda. -----------------------------

Colocação de Sinalização de Trânsito - Pessegueiro do Vouga - A Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, a colocação dos seguintes sinais de trânsito nos seguintes locais
da freguesia de Pessegueiro do Vouga: -------------------------------------------------------------1) Interseção da Rua Abade Dias Santiago com a Rua St. º António (EM570),
colocação de Paragem Obrigatória – B2. -------------------------------------------------2) Interseção do Largo do Cruzeiro com a Rua Abade Dias Santiago, colocação de
Paragem Obrigatória – B2. ------------------------------------------------------------------3) Interseção da Rua Chão d’Além coma Rua São Martinho, colocação de Cedência de
Passagem – B1. -------------------------------------------------------------------------------Colocação de Sinalização de Trânsito - Rua da Eira Velha – Dornelas - A Câmara Municipal
aprovou, por unanimidade, a colocação de um sinal de cedência de passagem – B1, com um
sinal adicional modelo 1, indicador de distância a 30 m, na Rua da Eira Velha, em Dornelas,
no sentido do Largo da Fonte – Rua da Portelada.-------------------------------------------------Feira Nacional do Mirtilo - Merchandising – De acordo com a competência dada através da
alínea e) do n.º 1 do art.º 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, deliberou a
Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar a proposta de fixação do preço de venda dos
artigos para venda na Feira Nacional do Mirtilo de 2019. ----------------------------------------Transferência de competências CIRA - Vias Navegáveis Interiores - Foi presente a
deliberação tomada pelo Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região
de Aveiro (CIRA), na sua sessão ordinária realizada no passado dia 18 de junho de 2019,
sobre o processo de descentralização. Analisada a documentação e proposta do presidente
da Câmara Municipal, o órgão executivo aprovou, por maioria, aceitar a proposta da CIRA,
relativamente à seguinte nova competência: -------------------------------------------------------Serviço Público de Transporte de Passageiros Regular e do Transportes Turístico de
Passageiros em Vias Navegáveis Interiores, previstas no Decreto-Lei nº 58/2019 de 30 de
abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais foi deliberado, por maioria, submeter a proposta à Assembleia Municipal para
aprovação. -----------------------------------------------------------------------------------------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo e
Elisabete Henriques; Abstenção - Ricardo Silva. --------------------------------------------------Candidatura - Ciclovia Urbana – Seguidamente, a Câmara Municipal analisou o estudo
prévio elaborado nos serviços desta entidade, destinado à instrução do processo do projeto
de realização da “Ciclovia Urbana – Sever do Vouga”, e, também, para instrução da
candidatura ao programa para a Mobilidade em Territórios de Baixa Densidade. ------------Depois de analisado o traçado da ciclovia e para eliminar alguns pontos críticos, onde já
ocorreram acidentes, tal como referiu o vereador Paulo Martins, pelo que os restantes
membros propuseram o prolongamento da ciclovia até ao Bairro Social, se assim for
possível, passando pelo Arruamento da Meia Encosta e a eliminação da passagem, como
está, na curva, junto à Padaria Flor do Vouga, no centro da vila. -------------------------------Depois de realizadas estas alterações ao Plano de Pormenor, decidiu a Câmara Municipal,
por unanimidade, aprovar esse documento para os fins tidos por convenientes. --------------Votação: A favor - António Coutinho, Almeida e Costa, Paulo Martins, Pedro Lobo, Ricardo
Silva e Elisabete Henriques. ----------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, deu-se como concluída esta reunião, cuja ata em minuta foi
aprovada, por unanimidade, no final, para produzir eficácia imediata, tendo sido elaborada
a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente deste órgão e por quem a redigiu. ------______________________________________________
______________________________________________

