
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 17 DE OUTUBRO DE 2013 

 

Nº 21 /2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes, António Manuel da Graça Peres Correia e  Nei de Morais Teixeira. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Salvador Costa Ferreira e Maria José Fernandes Lacerda, 

Vereadores.  

SECRETARIOU: José Daniel Meireles de Almeida Lopes, Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor Presidente 

por não ter estado presente.  

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Sr. Presidente informou 

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

Por motivos de urgência, foi aceite por unanimidade, a inclusão, discussão e aprovação na 

presente minuta, de dois documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia.  

 

MAPAS DOS TURNOS DAS FARMÁCIAS ARS NORTE 2014  

DISTRITO DE VILA REAL  

539 – Foi presente para aprovação o Mapa dos Turnos das Farmácias 2014.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

AUMENTO TEMPORÁRIO  

DO FUNDO DISPONÍVEL 

540 – Foi presente uma informação dos serviços sobre o assunto acima mencionado no valor 

de 185 000,00 €.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços e autorizar o 

aumento do fundo no montante acima mencionado.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 



 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 3 de outubro a 20 de outubro/2013 – Saldo do dia 20 de outubro – Um 

milhão, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e catorze euros e noventa oito cêntimos.  

 

DOURO RIO 

FERNANDO COLUMBANO DA SILVA  

PEDIDO DE LICENCIAMENTO 

DE EVENTOS 

541 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento de 

Fernando Columbano da Silva, residente na Av. Sacadura Cabral, Godim, responsável pelo 

Douro Rio Bar Esplanada, na Avª do Douro, a solicitar licença de ruído para os eventos a 

realizar nos dias 12, 19 e 26 de outubro/2013.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15 do Dec. Lei 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar a 

realização de atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se tipificado na alínea f) 

do n.º 1 do art.º 2 e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15 da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 € ”.  

Traz despacho do Sr. Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

“ Defiro, por motivo de urgência, o pedido relativo ao dia 12 nas condições de anteriores 

pedidos.  

Deve este despacho ser ratificado na próxima Reunião de Câmara que deliberará ainda sobre 

os restantes dias dos eventos “.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho referente ao dia 12 de outubro e 

autorizar os restantes dias mencionados.  

Por ser a última reunião do mandato, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar esta ata.  

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram doze horas, da qual se lavrou a 

presente ata que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada.  

 


