
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 28 DE ABRIL 2016 

 

Nº 9 /2016 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Maria José Fernandes 

Lacerda, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro, Mário Francisco Cancela Mesquita Montes e 

Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, Presidente.  

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

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção da Vereadora Maria 

José Fernandes Lacerda por não ter estado presente.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva elogiou a excelente palestra 

proferida na comemoração do 25 de Abril feita pelo Professor Auxiliar Paulo Machado, da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa sobre o tema “ A 

população no regime democrático: o que mudou na demografia portuguesa em 40 anos”.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro questionou o tipo de apoio que a câmara irá 

conceder ao evento “ Douro Rock em Peso da Régua “.  

O Presidente informou que o evento vai ser apoiado no campo da logística, nomeadamente a 

parte de som, sem que o protocolo a elaborar irá ser presente, para aprovação, à reunião de 

câmara.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

72 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 14 de abril a 27 de abril /2016 – Saldo do dia 27 de abril – Novecentos 

e onze mil, cento e dezanove euros e cinquenta e seis cêntimos.  

 

73 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTUDE 



 

FIM DO MUNDO 

PROVA DE ROLAMENTOS FONTELAS 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento da Associação 

Desportiva Juventude Fim do Mundo a requerer parecer favorável para a realização de um 

evento a realizar no dia 24/04/2016, pelas 14 horas na freguesia de Fontelas.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 35 do Regulamento Sobre Atividades Diversas 

Sujeitas a Licenciamento Municipal (realização de espetáculos de natureza desportiva e 

divertimentos públicos) e possui todos os elementos necessários ao seu deferimento. 

A taxa a pagar é de 15 €.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser submetido a ratificação pela 

Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho, isentando a respetiva taxa.  

 

74 - CLUBE DESPORTIVO “ OS ÁGUIAS “ DE ALPIARÇA 

12º PASSEIO A PORTUGAL “CICLISMO PARA TODOS” 

Foi presente um requerimento do Clube Desportivo “ Os Águias “ de Alpiarça a requerer 

parecer favorável para a prova 12º Passeio a Portugal “ Ciclismo para todos “ a realizar entre 

os dias 28 de maio e 4 de junho de 2016.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 46 do Regulamento Sobre Atividades Diversas 

Sujeitas a Licenciamento Municipal (provas desportivas de âmbito intermunicipal) e possui 

todos os elementos necessários ao seu deferimento, não existindo na secção de taxas e 

licenças qualquer prova cuja data seja coincidente com este pedido”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

75 - FARTURAS PINTO 

CARLOS E ANTÓNIO PINTO FARTURAS LDª 

Foi presente um requerimento de Carlos e António Pinto Farturas Ldª a requerer autorização de 

laboração da sua instalação móvel de restauração temporária, denominado “ Farturas Pinto “, 

no parque de estacionamento na Avª de Ovar de 4 a 15 de maio para a Meia Maratona Douro.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido está previsto no n.º 181 da Tabela de Taxas Municipais – Ocupação da via 

publica (atrelados estacionados para o exercício de comercio e industria).  

A taxa a pagar é de 34,90 €, por cada e por dia”.  

A Câmara deliberou por unanimidade licenciar o requerido.  

 

76 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL – AVENÇA 

CONSULTOR JURÍDICO 



 

Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado no ofício de José Artur 

Aguilar a solicitar a alteração da posição contratual da sua empresa J.Aguilar, Consultores 

Associados, para nome individual.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente, mandando 

elaborar o respetivo contrato.  

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta.  

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

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


