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------------------------------------------ACTA N.º 03/2013-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia treze de fevereiro de dois mil e treze.------------------------------ 
---- No dia treze de fevereiro de dois mil e treze, 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;  
António José Martins Coutinho, Vice-Presidente;  Raul Alberto Conceição Duarte, Maria 
Elisabete Martins Henriques, João Miguel Tavares de Almeida, Celestino Ferreira da Costa 
Martins e Acácio Rodrigues Barbosa, Vereadores.--------------------------------------------- 
---- A reunião foi declarada aberta às quinze horas e cinco 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----------------------------------------- 
- 1ª Revisão Orçamental----------------------------------------------------------------------------- 
- 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2013--------------------------------------------------- 
- Estrutura de Serviços – Retificação----------------------------------------------------------- 
- Regulamento de Organização dos Serviços Municipais------------------------------------- 
- LOE 2013 – Parecer Genérico-------------------------------------------------------------------- 
- Área de Acolhimento Empresarial – Regulamento------------------------------------------- 
- “Estrada de Santo Adrião – Alargamento e Pavimentação” – Relatório Final----------- 
- “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao limite do Concelho (Oliveira de Frades)” 

– Auto de Medição--------------------------------------------------------------------------------- 
- “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao limite do Concelho (Oliveira de Frades)” 

– Revisão de Preços-------------------------------------------------------------------------------- 
- Agim – VougaPark – Contrato de Arrendamento------------------------------------------- 
- Manifestação Desportiva – Pedido de Isenção de Taxa------------------------------------- 
- Agim – Campo Experimental--------------------------------------------------------------------- 
- LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso------------------------------------ 
- Piscina – Ocupação de Espaço-------------------------------------------------------------------- 
- Viking – Um Rio para todos – Apoio---------------------------------------------------------- 
- Bolsas de Estudo para os Alunos de Estratos Sociais Desfavorecidos 2012/2013 – Lista 

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

1)  Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de 
Prestação de Serviços do Município de Sever do Vouga – Informação---------------- 
2) Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais – Revisão---------- 

---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 08 de fevereiro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 892.337,15€ (oitocentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e 
sete euros e quinze cêntimos) e Operações não Orçamentais = 2.164.317,55€ (dois 
milhões, cento e sessenta e quatro mil, trezentos e dezassete euros e cinquenta e cinco 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Adenda ao Contrato-Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º CEB:  - 
A Câmara tomou conhecimento da adenda ao Contrato-Programa das Atividades de 
Enriquecimento Curricular no 1º CEB enviado pela Direção Regional de Educação do 
Centro.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proposta de Lei 122/XII – Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais:  - De igual modo, foi dada a conhecer à Câmara Municipal a resolução do 
Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses relativamente à 
proposta de Lei 122/XII.----------------------------------------------------------------------------- 
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Lista Contratos Aquisição Serviços:  - A Câmara tomou conhecimento da Lista de 
Contratos de Aquisição de Serviços celebrados, renovados ou que vêm a ser renovados no 
corrente ano económico. ------------------------------------------------------------------------------- 
O Diretor de Departamento explicou que, através daquela lista, foi dado conhecimento ao 
órgão executivo do conjunto de contratos de aquisição de serviços, sujeitos à emissão de 
parecer prévio, por parte da Câmara Municipal, para poderem ser celebrados ou renovados.  
Os procedimentos estão a ser feitos ao abrigo do parecer prévio genérico dado, 
oportunamente, pelo órgão executivo. Na mesma lista existem alguns contratos cujo 
parecer prévio foi dado antes da celebração ou renovação do contrato. Mais disse que, se a 
Câmara Municipal entendesse de forma diferente, poderia ser apresentada proposta, por 
quem tem competência, para apreciação da totalidade ou parte das situações constantes da 
relação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
João Almeida questionou o presidente da Câmara sobre um acidente que ocorreu na Rua 
da Torre aquando das obras, que supostamente não estariam devidamente sinalizadas.  
Perguntou de quem é a responsabilidade e a quem se deve dirigir um cidadão num caso 
destes.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara explicou que as obras estariam devidamente sinalizadas e que o 
sinistrado passou na estrada, tendo batido com o cano de escape.--------------------------- 
O vereador Raul Duarte explicou que o sinistrado estava a precisar do automóvel, e como 
o empreiteiro demorou a fazer a participação ao seguro, mandou reparar o carro.  Tendo a  
seguradora considerado o valor do conserto exagerado, recusou-se a pagar.-------------- 
Posto isto, o vereador João Almeida perguntou porque é que não foi invocada a caução 
para resolver este assunto já que a seguradora não paga a reparação do automóvel.----- 
O presidente da Câmara disse que este assunto não é da responsabilidade da Câmara, mas 
que tentaram convencer o empreiteiro a pagar diretamente a reparação do carro para 
resolver o assunto.-------------------------------------------------------------------------------------- 
O vereador Raul Duarte informou que irá ser elaborado um relatório sobre o assunto que 
será facultado à vereação.----------------------------------------------------------------------------- 
De seguida, o presidente da Câmara aproveitou para convidar os vereadores a estarem 
presentes, no dia 14 de fevereiro, pelas 11:30, na Biblioteca Municipal, para o lançamento 
do cartaz da Rota da Lampreia da “Região Centro”.----------------------------------------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
1ª 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 redação dada através do Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 
de Abril, foi elaborada e apresentada a 1ª Revisão Orçamental, correspondente à 2ª 
Modificação, com um reforço do orçamento no valor de 650.321,55€ (seiscentos e 
cinquenta mil, trezentos e vinte e um euros e cinquenta e cinco cêntimos).  A Câmara 
deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, 
a primeira proposta de Revisão Orçamental.----------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2013:  - Foi analisada uma proposta de alteração ao 
Mapa de Pessoal 2013 para a criação de um posto de trabalho na sequência da dissolução 
com a internalização de serviços do Vougapark na atividade desta autarquia, decorrente 
das regras estabelecidas na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, uma vez que não foi possível 
celebrar o acordo de cedência de interesse público com a única trabalhadora da empresa 
municipal.  O órgão executivo aprovou, por unanimidade, submeter esta proposta de 
alteração ao Mapa de Pessoal 201,3 à Assembleia Municipal, para efeitos de apreciação e 
aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Estrutura de Serviços – Retificação:  - Na sessão de 14 de dezembro de 2012, sob proposta 
da Câmara Municipal, o órgão deliberativo aprovou como 8 (oito) o máximo de 
subunidades orgânicas flexíveis. No entanto, ao realizar-se o regulamento dos serviços, 
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verificou-se que teria de constar como máximo o número de 9 (nove) subunidades 
flexíveis, para estar em conformidade com o organigrama apresentado na altura e alteração 
que se pretende introduzir agora com a definição da nona subunidade flexível que terá a 
designação de “Gabinete de Atendimento e Informática”, como consta no documento 
elaborado e que será objeto de apreciação nesta reunião - Regulamento de Organização dos 
Serviços Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a 
retificação da definição de oito para nove como sendo o número máximo de unidades 
orgânicas flexíveis. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Regulamento de Organização dos Serviços Municipais:  - Na sequência das deliberações 
tomadas relativamente à organização, estrutura e funcionamento dos serviços municipais,  
foi elaborado um Regulamento de Organização dos Serviços Municipais que reúne num 
único documento as deliberações dos órgãos municipais competentes, para efeitos do 
disposto nos artigos 6º e 7º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro.  Analisado 
pelo órgão executivo, foi deliberado, por unanimidade, submeter o documento à 
Assembleia Municipal para aprovação.--------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
LOE 2013 – Parecer Genérico:  - Foi analisada a informação interna n.º 06-DAF/2013 
relativamente à celebração de contratos de aquisição de serviços.  Atendendo ao conteúdo 
da referida informação, o órgão executivo deliberou, por unanimidade, emitir um parecer 
genérico favorável à celebração de contratos de aquisição de serviços, desde que não seja 
ultrapassado o montante anual de 5.000,00€ (cinco mil euros), nas renovações ou em novas 
contratações com a mesma contraparte e quando o trabalho a executar se enquadre numa 
das seguintes situações: -------------------------------------------------------------------------------- 
- Ações de formação que não ultrapassem cento e trinta e duas horas; ----------------------- 
- Aquisição de serviços cuja execução se conclua no prazo de vinte dias a contar da data 

da notificação da adjudicação. -------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Área de Acolhimento Empresarial – Regulamento:  - Foi analisado e aprovado, por 
unanimidade, o Regulamento Interno da Área de Acolhimento Empresarial (Vougapark). 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
“Estrada de Santo Adrião – Alargamento e Pavimentação” – Relatório Final:  - Na 
sequência da apreciação efetuada às propostas de quatro concorrentes para a empreitada 
““EEssttrraaddaa  ddee  SSaannttoo  AAddrriiããoo  ––  AAllaarrggaammeennttoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo””, o júri elaborou um Relatório 
Final, onde é proposto adjudicar a empreitada à firma CCoonnssttrruuççõõeess  CCaarrllooss  PPiinnhhoo,,  LLddaa.., pelo 
valor de 239.935,80€ (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e trinta e cinco euros e 
oitenta cêntimos).  A Câmara aprovou, por unanimidade, proceder à adjudicação da 
empreitada à referida empresa.  Foi igualmente aprovado, por unanimidade, o conteúdo do 
Relatório Final e proceder à notificação da decisão de adjudicação, nos termos e para os 
efeitos do artigo 77º do Código dos Contratos Públicos.---------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
 “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao limite do Concelho (Oliveira de Frades)” – 
Auto de Medição:  - Foi presente e aprovado o seguinte auto de medição de trabalhos, 
relativamente à obra em epígrafe, para pagamento à medida das disponibilidades 
financeiras:---------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 3 de trabalho contratual no valor 61.170,67€ (sessenta e um mil, 

cento e setenta euros e sessenta e sete cêntimos), acrescido do IVA;-------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
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 “Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao limite do Concelho (Oliveira de Frades)” – 
Revisão de Preços:  - A Câmara aprovou, por unanimidade, a terceira revisão de preços 
relativa à obra em epígrafe, no valor de 1.261,70€ (mil, duzentos e sessenta e um euros e 
setenta cêntimos), tendo o valor sido confirmado pelos serviços técnicos.----------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
“Aquisição de Serviços – Manutenção de Elevadores” – Parecer Prévio:  - Nos termos da 
informação apresentada e para efeitos do previsto no n.º 4 do artigo 26º da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de dezembro, decidiu a Câmara Municipal, por unanimidade, conceder 
parecer prévio para o ajuste direto da ““AAqquuiissiiççããoo  ddee  SSeerrvviiççooss  ––  MMaannuutteennççããoo  ddee  
EElleevvaaddoorreess””, para os seguintes equipamentos: ------------------------------------------------------ 
- Um elevador Schindler, 675kg, instalado na Biblioteca Municipal em 2009; -------------- 
- Um elevador Otis, 630kg, instalado no edifício da Câmara Municipal em 2012; ---------- 
- Um elevador Grupnor, 630kg, instalado na Central de Camionagem em 2010; ----------- 
- Dois elevadores Schindler, 675kg cada, instalados no Vougapark em 2012. --------------- 
Foi, também, aprovado, por unanimidade, que seja submetida à apreciação da Assembleia 
Municipal para autorização prévia, de acordo com a alínea c), do n.º 1 do artigo 6º da Lei 
n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Agim – VougaPark – Contrato de Arrendamento:  - Através de carta datada de 28 de 
janeiro,  a Agim – Associação para a Gestão, Inovação e Modernização do Centro Urbano 
de Sever do Vouga veio solicitar a elaboração de um contrato de ocupação de um 
laboratório, por parte daquela entidade, no Vougapark, na modalidade de “entidade 
residente”, mediante o pagamento de uma mensalidade no valor de 450,00€ (quatrocentos 
e cinquenta euros), a título de retribuição mensal fixa, mais 30,00€, pelos serviços 
indicados no n.º 1 do artigo 3º do Regulamento Interno da Área de Acolhimento 
Empresarial, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.  O órgão executivo aprovou, por 
unanimidade, proceder à elaboração do contrato de prestação de serviços para o fim 
pretendido.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Manifestação Desportiva – Pedido de Isenção de Taxa:  - Foi analisado um pedido 
apresentado pela LandsdSever – Associação para a Promoção do Património relativamente 
à isenção da taxa relacionada com o licenciamento de uma manifestação desportiva a 
realizar-se no próximo dia 23 de março de 2013.  Foi aprovado, por unanimidade, a 
isenção do pagamento da taxa relacionada com o licenciamento do evento.-------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2, do artigo 8º do Regulamento e Tabela de 
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Agim – Campo Experimental:  - Para a instalação de um campo experimental de mirtilo e 
groselha, a Agim veio pedir a cedência gratuita de alguns terrenos localizados junto do 
Parque Urbano.  Depois de ponderada a melhor localização, para as culturas que pretende a 
AGIM dispor no campo experimental, foi escolhido o espaço indicado na planta elaborada 
nos serviços. Analisado o pedido, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a cedência 
gratuita de uma parcela de terreno com 5369m2, no lugar do Passal, para o referido fim, 
através da celebração de um Contrato de Comodato, válido até treze de fevereiro de dois 
mil e trinta e três, data em que a comodatária se obriga a restituir a referida parcela daquele 
prédio rustico, caso não seja resolvido o contrato em data anterior. ----------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso:  - No âmbito da Lei dos 
Compromissos, foi elaborada uma informação Nos serviços sobre as regras relativas à 
assunção de compromissos.  Havendo necessidade de retificação dos fundos disponíveis 
calculados e reportados a 1 de fevereiro de 2013, a mesma informação refere que não é 
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necessária a antecipação de fundos e que irá ser feita uma correção aos “Fundos 
Disponíveis” do corrente mês se o órgão executivo não se opor ou apresentar uma proposta 
diferente.  Analisado o documento, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, não 
antecipar fundos e proceder à correção dos “Fundos disponíveis”, através da utilização do 
saldo da gerência anterior.------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Piscina – Ocupação de Espaço:  - A Câmara tomou conhecimento de que Richard Daniel 
Jesus Ribeiro irá ocupar um espaço na Piscina Municipal para instalação de um ginásio.---- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Viking – Um Rio para todos – Apoio:  - Através de carta datada de 8 fevereiro de 2013, o 
Viking Kayak Clube veio solicitar a utilização gratuita da piscina municipal para a 
realização de ações de formação para pessoas com mobilidade reduzidas, no âmbito do 
projeto “Um Rio Para Todos”.  Analisado o pedido, o órgão executivo aprovou a utilização 
gratuita da piscina para a realização das iniciativas através da celebração de um Contrato 
de Comodato.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2, do artigo 8º do Regulamento e Tabela de 
Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Bolsas de Estudo para os Alunos de Estratos Sociais Desfavorecidos 2012/2013 – Lista 
Provisória:  - Com base no processo organizado pelos Serviços Sociais desta entidade, 
resumidos na informação que aqui se dá como reproduzida, foi proposta a atribuição de 
bolsas de estudo nos termos do artigo 9º e 11º do regulamento em vigor, aos seguintes 
alunos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Ana Margarida Martins Bastos Alves;--------------------------------------------------------- 
- Andreia Filipa Bastos Pereira;-------------------------------------------------------------------- 
- Andreia Filipa da Silva e Costa;----------------------------------------------------------------- 
- Cátia Marisa Santos Nunes;---------------------------------------------------------------------- 
- Cláudio de Morais Gradim;----------------------------------------------------------------------- 
- Cristiano Martins de Jesus;------------------------------------------------------------------------ 
- David José de Almeida;--------------------------------------------------------------------------- 
- Eduardo Almeida Marques;----------------------------------------------------------------------- 
- Filipa Micaela Amaral Correia;------------------------------------------------------------------- 
- Marisa Coutinho Esteves;------------------------------------------------------------------------- 
- Pedro Manuel da Silva Alves;-------------------------------------------------------------------- 
- Raquel Rosa Coutinho Esteves;------------------------------------------------------------------- 
- Sandra Marlene Rodrigues Pereira;-------------------------------------------------------------- 
- Sara Filipa Santos Nunes;------------------------------------------------------------------------- 
- Susana Margarida Martins Castanheira;--------------------------------------------------------- 
- Tânia Marisa Henriques Tavares;---------------------------------------------------------------- 
- Telmo Manuel Coutinho Rodrigues;----------------------------------------------------------- 
- Viviana Filipa Silva Durão.---------------------------------------------------------------------- 
Foi excluída a candidatura de Ricardo Micael Marques Cruz, conforme justificação que 
consta no processo.------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando as justificações apresentadas na informação da técnica superior dos Serviços 
de Ação Social, foi apresentada a fundamentação para se propor a atribuição de bolsas, em 
regime de situação especial, nos termos do artigo 11º do Regulamento, a mais oito 
candidatos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara aprovou, por unanimidade, atribuir bolsas de estudo aos dezoito alunos acima 
indicados, nos termos do regulamento em vigor.---------------------------------------------------- 
Segue-se a fase de divulgação da decisão tomada pelo órgão executivo e, nos termos do nº 
4 do art.º 12º do Regulamento, é concedido o prazo de cinco dias úteis, contados a partir da 
afixação do aviso nos lugares de estilo, para a apresentação de recurso.------------------------ 
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Esta deliberação foi tomada ao abrigo da alínea d), n.º 4, do artigo 64º da Lei das 
Autarquias Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
Outros Assuntos:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1)  Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de 
Prestação de Serviços do Município de Sever do Vouga – Informação:  - Depois de 
promovidos todos os procedimentos necessários, foi elaborada a versão final do 
Regulamento do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de 
Prestação de Serviços do Município de Sever do Vouga, tendo o mesmo sido analisado e 
aprovado, por unanimidade, pelo órgão executivo para ser submetido à apreciação e 
aprovação por parte da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
2) Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais – Revisão:  - Não tendo 
havido qualquer sugestão ou participação no período em que foi aberto à apreciação 
pública a revisão do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, foi 
aprovada, por unanimidade, a versão final da revisão daquele documento para ser 
submetido à apreciação e aprovação por parte da Assembleia Municipal.------------------- 
Votação:  A favor - António Coutinho, Raul Duarte, Elisabete Henriques, João Almeida, 
Celestino Martins, Acácio Barbosa e Manuel Soares.---------------------------------------------- 
-------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------- 
Não foi registada 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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