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------------------------------------------ACTA N.º 21/2013-------------------------------------------- 

---- Reunião ordinária do dia treze de novembro de dois mil e treze.---------------------------- 
---- No dia treze de novembro 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:  António José Martins Coutinho, Presidente;  
José Manuel Barbosa de Almeida e Costa, Vice-Presidente;  Nuno Miguel Pereira Martins 
Ferreira, Idalina Pereira Tavares, Maria Elisabete Martins Henriques, António Rodrigues 
Ferreira e Raul Alberto Conceição Duarte, 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----------------------------------------- 
- Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2014---------------------------------------------- 
- Nomeação de representante para integrar o Conselho da Comunidade do ACeS Baixo 

Vouga-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Auditor Externo-------------------------------------------------------------------------------------- 
- Regimento da Câmara Municipal------------------------------------------------------------------ 
- Autos de Medição------------------------------------------------------------------------------------ 
- Autos de Revisão–----------------------------------------------------------------------------------- 
- Cooperação entre o Município de Sever do Vouga e a Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Águeda (ESTGA)–---------------------------------------------------------------------- 
- Madeicosta – Pedido de Isenção de Taxas------------------------------------------------------- 
- Pedidos de Isenção de Taxa------------------------------------------------------------------------ 

1) Desfile Ar de Moda–----------------------------------------------------------------------------- 
2) APCDI – Festa de Natal------------------------------------------------------------------------- 
3) Associação Turma dos Melhores--------------------------------------------------------------- 

- Taxas do IMI para 2014---------------------------------------------------------------------------- 
- Derrama para 2014---------------------------------------------------------------------------------- 
- Taxa Municipal de Direitos de Passagem para 2014-------------------------------------------- 
- Compromissos Plurianuais – Autorização Prévia Genérica------------------------------------ 
- Parecer Prévio – Ratificação e Aprovação–------------------------------------------------------ 
- Ratificação e Autorização de Procedimentos–--------------------------------------------------- 
---------------------------------Período de Antes da Ordem do Dia-------------------------------- 
Resumo Diário de Tesouraria:------------------------------------------------------------------------- 
Em, 8 de novembro, o “Resumo Diário de Tesouraria” apresentava os seguintes valores:  
Operações Orçamentais = 2.214.387,20€ (dois milhões, duzentos e catorze mil, trezentos e 
oitenta e sete euros e vinte cêntimos) e Operações não Orçamentais = 581.799,44€ 
(quinhentos e oitenta e um  mil, setecentos e noventa e nove euros e quarenta e quatro 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Correspondência:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Festa de Natal – 1º CEB:  - A Câmara tomou conhecimento dos encargos a serem 
suportados com a realização da Festa de Natal a realizar-se nos próximos dias 12 e 13 de 
dezembro de 2013 para as crianças do pré-escolar e 1º ciclo do concelho.---------------------- 
Intervenções:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
António Ferreira sugeriu que, nas reuniões não públicas pudessem estar numa mesa que 
possibilitasse estarem frente a frente.----------------------------------------------------------------- 
O presidente da Câmara aceitou a sugestão e ficou estabelecido que todas as reuniões não 
públicas realizar-se-ão na sala de reuniões localizada no rés do chão do edifício.------------- 
--------------------------------------Período da Ordem do Dia-------------------------------------- 
Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2014:  - Para cumprimento do previsto na 
alínea c), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi elaborada a 
proposta de orçamento e as opções do plano, destinados à sua aprovação pela Assembleia 
Municipal, conforme o estabelecido na alínea a), do n.º 1, do artigo 25º da Lei acima 
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referida.  O orçamento deste Município para o próximo ano económico é de 8.700.000,00€ 
(oito milhões, setecentos mil euros), estando os recursos previstos devidamente 
evidenciados no orçamento de receita, para aplicação e alcance dos referidos objetivos 
definidos no orçamento de despesa, que deve ser conjugado com os restantes documentos 
apensos.  No documento apresentado, para além das justificações apresentadas quanto à 
previsão da receita e despesa, são apresentados, também, os demais documentos 
previsionais referidos no ponto 2.3, do POCAL, aprovado pela Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 4 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 12 de Fevereiro, Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e Lei n.º 60-A/2005, de 
30 de Dezembro), designadamente, as Grandes Opções do Plano, com os vários projetos e 
ações dotadas para 2014 em 3.630.000,00€ (três milhões, seiscentos e trinta mil euros), que 
compreende o Plano Plurianual de Investimentos com um total definido de 3.167.480,00€ 
(três milhões, cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta euros) e o Plano de 
Atividades com o valor definido de 462.520,00€ (quatrocentos e sessenta e dois mil, 
quinhentos e vinte euros).------------------------------------------------------------------------------ 
Depois de apresentado o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2014, o presidente da 
Câmara Municipal disse tratar-se de um documento onde se encontram refletidos dados da 
situação económica atual, que obrigarão a dar continuidade à racionalização de custos em 
todas as áreas de intervenção da autarquia, sem descurar apoios e investimentos, cujos 
processos estão a ser concluídos e as respetivas obras serão lançadas a concurso num 
futuro próximo.  Mais referiu o presidente da Câmara que, os documentos previsionais 
foram submetidos à apreciação e aprovação por parte da Câmara Municipal com pouco 
tempo de antecedência devido ao facto de ser obrigatório realizar uma sessão em 
novembro para aprovação das taxas do IMI e termos considerado não se justificar a 
realização de uma sessão extraordinária pelos encargos que acarreta.--------------------------- 
Depois de apresentado o Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2014, o presidente da 
Câmara Municipal perguntou aos vereadores presentes se desejavam algum esclarecimento 
adicional.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Após todas as explicações dadas sobre os documentos apresentados, foram os mesmos 
aprovados, por maioria, com os votos a favor de António Coutinho, Elisabete Henriques, 
Raul Duarte, António Ferreira e Idalina Tavares e a abstenção de Nuno Ferreira, para 
serem submetidos à Assembleia Municipal para efeitos de apreciação e aprovação.---------- 
O vereador Nuno Ferreira justificou o seu voto, pelo ofacto de não ter recebido ou acedido 
à documentação com o tempo pretendido para uma análise.-------------------------------------- 
Nomeação de representante para integrar o Conselho da Comunidade do ACeS Baixo 
Vouga:  - Através do ofício datado de 30 de outubro de 2013 e a fim de dar cumprimento 
ao disposto no artigo 31º do Decreto-Lei n.º 253/2012, de 27 de novembro, a 
Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. veio solicitar a designação de um 
representante da Câmara Municipal para integrar o Conselho da Comunidade do ACeS 
Baixo Vouga.  Analisado o ofício, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, nomear 
o Vice-presidente Dr. José Manuel Barbosa de Almeida e Costa para integração no 
Conselho acima indicado.------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Auditor Externo:  - Foi analisada a Informação n.º 41 DAF/2013 relacionada com a 
contratação dos serviços de auditoria externa.  Na sessão de 28 de setembro de 2007 foi 
nomeado o concorrente posicionado em primeiro lugar no procedimento realizado para o 
efeito, e uma vez que os órgãos colegiais desta autarquia foram alterados, foi dado 
conhecimento à Câmara Municipal que, por sua vez, aprovou, por unanimidade, propor à 
Assembleia Municipal a continuidade da nomeação, caso contrário, teria de ser resolvido o 
atual contrato e efetuado um novo procedimento.-------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Regimento da Câmara Municipal:  - De acordo com o previsto na alínea a) do artigo 39º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi elaborado e aprovado pela Câmara Municipal o 
regimento que regulará o funcionamento deste órgão municipal.--------------------------------- 
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Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Autos de Medição:  - Foram presentes e aprovados os seguintes autos de medição de 
trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
aa))  ““CCeemmiittéérriioo  ddee  DDoorrnneellaass  ––  AArrrraannjjooss,,  PPaasssseeiiooss  ee  DDrreennaaggeennss””:-------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 1 de trabalho contratual no valor 39.524,87€ (trinta e nove mil, 

quinhentos e vinte e quatro euros e oitenta e sete cêntimos), acrescido do IVA.-------- 
bb))  ““AArrrraannjjoo  UUrrbbaannííssttiiccoo  ddaa  EEnnttrraaddaa  ddaa  VViillaa””:------------------------------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 4 de trabalho contratual no valor 17.395,40€ (dezassete mil, 

trezentos e noventa e cinco euros e quarenta cêntimos), acrescido do IVA.---------------- 
cc))  ““BBeenneeffiicciiaaççããoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddaa  SSeennhhoorraa  ddaa  GGrraaççaa  aa  DDoonniinnhhaass””:-------------- 
- Auto de Medição n.º 2 de trabalho contratual sem valores.----------------------------------- 
dd))  ““CCaammppoo  ddee  JJooggooss  ddee  PPeesssseegguueeiirroo  ddoo  VVoouuggaa  ––  AArrrreellvvaammeennttoo””:-------------------------------- 
- Auto de Medição n.º 6 de trabalho contratual no valor 35.942,25€ (trinta e cinco mil, 

novecentos e quarenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido do IVA;-------- 
- Auto de Medição n.º 7 de trabalho contratual no valor 8.100,00€ (oito mil e cem 

euros), acrescido do IVA.-------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Autos de Revisão:  - A Câmara aprovou, por unanimidade, as seguintes revisões de preços 
relativas às seguintes obras, tendo os valores sido confirmados pelos serviços técnicos:----- 
aa))  ““CCeemmiittéérriioo  ddee  DDoorrnneellaass  ––  AArrrraannjjooss,,  PPaasssseeiiooss  ee  DDrreennaaggeennss””,,  conforme a primeira 

revisão, sem qualquer valor dos trabalhos realizados até outubro de 2013, sujeitos a 
revisão.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

bb))  ““AArrrraannjjoo  UUrrbbaannííssttiiccoo  ddaa  EEnnttrraaddaa  ddaa  VViillaa””, conforme a quarta revisão, sem qualquer 
valor dos trabalhos realizados até outubro de 2013, sujeitos a revisão.--------------------- 

cc))  ““BBeenneeffiicciiaaççããoo  ee  PPaavviimmeennttaaççããoo  ddaa  EEssttrraaddaa  ddaa  SSeennhhoorraa  ddaa  GGrraaççaa  aa  DDoonniinnhhaass””,,  conforme a 
segunda revisão, no valor de 171,86€ (cento e setenta e um euros e oitenta e seis 
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

dd))  ““CCaammppoo  ddee  JJooggooss  ddee  PPeesssseegguueeiirroo  ddoo  VVoouuggaa  ––  AArrrreellvvaammeennttoo””,,  conforme a sexta revisão, 
no valor de 2.245,76€ (dois mil, duzentos e quarenta e cinco euros e setenta e seis 
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Cooperação entre o Município de Sever do Vouga e a Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Águeda (ESTGA):  - Considerando a necessidade de implementação de software 
adequado para o desenvolvimento do Serviço de SIG, atendendo ao facto de, atualmente, 
estar a funcionar com uma arquitetura que carece de contrato de  manutenção devido aos 
elevados custos, o órgão executivo aprovou, por unanimidade, celebrar um protocolo de 
cooperação entre o Município e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda 
(ESTGA) para a concretização de uma aplicação à medida das necessidades do Serviço 
SIG.  Este protocolo não acarretará custos para o Município, uma vez que o trabalho será 
desenvolvido em contexto académico.---------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Madeicosta – Pedido de Isenção de Taxas:  - Seguidamente, foi analisado um pedido 
apresentado pela empresa Madeicosta – Indústria e Derivados de Madeira, Lda., para a 
redução ou isenção da taxa relacionada com a emissão de um alvará de obras.  Analisado o 
pedido, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a redução em 25% do valor total a pagar 
pela emissão do alvará de obras.----------------------------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do n.º 2, do artigo 18º do Regulamento Municipal de 
Urbanização, Edificação, Cedências e Compensações.-------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Pedidos de Isenção de Taxa:  - Foram analisados os seguintes pedidos de isenção de taxa:-- 
1) Desfile Ar de Moda:  - de Maria Manuela Fernandes Loureiro, o pedido de isenção do 
pagamento relacionado com a utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, no passado 
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dia 1 de novembro de 2013, para a realização de um desfile de moda para angariação de 
fundos a reverterem a favor da Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado.  O órgão 
executivo aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da referida taxa.--------------- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 20º do Regulamento Municipal de 
Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do Espectáculo.--------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
2) APCDI – Festa de Natal:  -  da Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado, o pedido 
de isenção do pagamento relacionado com a utilização do Centro das Artes e do 
Espectáculo, no próximo dia 15 de dezembro de 2013, para a realização da Festa de Natal.  
O órgão executivo aprovou, por unanimidade, a isenção do pagamento da referida taxa.---- 
Esta deliberação foi tomada ao abrigo do artigo 20º do Regulamento Municipal de 
Funcionamento, Segurança e Utilização do Centro das Artes e do Espectáculo, conjugado 
com a alínea a), do n.º 2 do artigo 8º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas 
Municipais.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
3) Associação Turma dos Melhores:  -  da Associação Turma dos Melhores, o pedido de 
isenção do pagamento relacionado com a emissão de uma Licença Especial de Ruído para 
a realização da comemoração do aniversário da associação, no próximo dia 16 de 
novembro de 2013.  Além do pedido de isenção, aquela entidade veio solicitar a emissão 
de um horário de funcionamento excecional para aquele dia até às 06:00.  Analisados os 
dois pedidos, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção da taxa 
relacionada com a Licença Especial de Ruído que será emitida com o limite até às 03:00.  
Relativamente ao horário excecional, foi de igual modo aprovado, por unanimidade, na 
condição de já terem tratado do pedido de horário de funcionamento daquela associação 
junto do Balcão do Empreendedor e já ter sido emitido o Alvará de Utilização.--------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Taxas do IMI para 2014:  - De seguida, foi analisada a proposta de Taxas do IMI para 
2014, relativamente aos prédios rústicos, prédios urbanos e prédios urbanos avaliados (nos 
termos do CIMI), as taxas de 0,8% (fixa), 0,7% e 0,375%, respetivamente.  Foi aprovada, 
por unanimidade, a proposta apresentada das taxas de IMI a serem cobradas em 2014, para 
ser submetida à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea 
ccc), do n.º 1, do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para efeitos da 
deliberação referida no n.º 5, do artigo 112º, do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Derrama para 2014:  - No uso da competência conferida na alínea ccc, do n.º 1 do artigo 
33º e para efeitos do previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 25º, ambos da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, apresentar a proposta 
para a Assembleia Municipal fixar a taxa de 1% sobre o lucro tributável até 150.000,00€ 
sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) e 1,5% 
sobre o lucro tributável que exceda os 150.000,00€ sujeito e não isento de imposto sobre o 
rendimento das pessoas coletivas (IRC) para a cobrança da Derrama em 2014, nos termos 
do artigo 14º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro.--------------------------------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem para 2014:  - Para cumprimento do que se 
encontra estabelecido no n.º 2, do artigo 123º da Lei das Comunicações Eletrónicas, foi 
analisada a proposta apresentada por parte do Presidente da Câmara, para fixação da Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem no valor de 0,25% para 2014.  A proposta foi aprovada 
por unanimidade, para ser submetida à apreciação e a aprovação por parte da Assembleia 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
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Compromissos Plurianuais – Autorização Prévia Genérica:  - No seguimento da 
deliberação tomada em sessão de 22 de junho de 2012, relativamente à autorização prévia 
genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, foi deliberado, por 
unanimidade, propor à Assembleia Municipal a concessão de autorização prévia genérica 
para todos os compromissos plurianuais, que não estejam incluídos nas Grandes Opções do 
Plano, ficando os actos dependentes de ratificação que deverá ser feita na primeira sessão 
seguinte à tomada da decisão para a assunção desses compromissos.---------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Parecer Prévio – Ratificação e Aprovação:  - Para cumprimento do disposto no artigo 75º 
da Lei do Orçamento de Estado de 2013, foi deliberado o seguinte:----------------------------- 
a) Ratificar a abertura do procedimento “Materiais para Pavimentação”, no seguimento do 

contrato assinado em 6 de junho de 2013, no valor de 48.000,00€ (quarenta e oito mil 
euros), com um prazo de 365 dias.---------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte 
e António Ferreira;  Abstenções – Nuno Ferreira e Idalina Tavares.------------------------ 
b) Aprovar a realização dos seguintes procedimentos:------------------------------------------- 

i. Manutenção de espaços verdes (Vougapark, rotundas e outros);------------------------ 
ii. Programa de controlo da qualidade da água (PCQA) 2014;----------------------------- 

iii. Organização e tratamento do acervo do arquivo da CMSV (pº obras e pº despesa);- 
iv. Manutenção de caminhos pedestres.-------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
Ratificação e Autorização de Procedimentos: Para cumprimento das normas que constam 
na alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e de acordo com o 
previsto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n. 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se 
à Assembleia Municipal o seguinte: ------------------------------------------------------------------ 
a) Por unanimidade, a ratificação da decisão de abertura do procedimento e celebração dos 

seguintes contratos com encargos plurianuais:-------------------------------------------------- 
i. Materiais para pavimentação, data do contrato 6 de junho de 2013, no valor de 

48.000,00€ (quarenta e oito mil euros), com um prazo de 365 dias;-------------------- 
ii. Transportes escolares 2013/2014 (Talhadas), data do contrato 14 de outubro de 

2013, no valor de 14,25€/dia/circuito, para o ano letivo;--------------------------------- 
iii. Transportes escolares 2013/2014 (motorista), data do contrato 14 de outubro de 

2013, no valor de 14,25€/dia/circuito, para o ano letivo;--------------------------------- 
iv. Manutenção de espaços verdes – Parque Urbano da Vila e Bairro Social da Bela 

Vista, data do contrato 11 de setembro de 2013, no valor de 9.540,00€ (nove mil, 
quinhentos e quarenta euros), com um prazo de 365 dias.------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul Duarte 
e António Ferreira;  Abstenções – Nuno Ferreira e Idalina Tavares.------------------------ 
b) Por unanimidade, a ratificação do seguinte contrato com encargos plurianuais sem 

dotação no plano (anos seguintes):---------------------------------------------------------------- 
i. Casa mortuária de Sever do Vouga, no valor de 114.663,42€ (cento e catorze mil, 

seiscentos e sessenta e três euros e quarenta e dois cêntimos), com um prazo de 
180 dias.------------------------------------------------------------------------------------- 

Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
c) Por unanimidade, comunicar à Assembleia Municipal a realização dos seguintes 

procedimentos para contratação de serviços, com vista à obtenção da autorização 
relacionada com encargos plurianuais a satisfazer:--------------------------------------------- 

i. Manutenção de espaços verdes (Vougapark, rotundas e outros);------------------------ 
ii. Programa de controlo da qualidade da água (PCQA) 2014;----------------------------- 

iii. Organização e tratamento do acervo do arquivo da CMSV (pº obras e pº despesa);- 
iv. Manutenção de caminhos pedestres.-------------------------------------------------------- 

d) Por unanimidade, comunicar à Assembleia Municipal a realização dos procedimentos 
para empreitadas, com vista à obtenção da autorização ou ratificação, consoante o caso, 
da assunção de encargos plurianuais:------------------------------------------------------------- 
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i. Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural.----------------------------- 
Votação:  A favor – António Coutinho, Almeida e Costa, Elisabete Henriques, Raul 
Duarte, Nuno Ferreira, António Ferreira e Idalina Tavares.--------------------------------------- 
-------------------------------------Período Destinado ao Público----------------------------------- 
Não houve qualquer participação.--------------------------------------------------------------------- 
---- 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 


