
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 18 DE AGOSTO 2016 

 

Nº 17 /2016 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.  

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

Lacerda, Mário Francisco Cancela Mesquita Montes e Margarida Maria Teixeira Osório 

Rodrigues da Silva.  

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

Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro, Vereador.  

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 do Vereador Mário 

Francisco Cancela Mesquita Montes 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.  

O Vereador Manuel Paiva solicitou informação sobre o andamento das obras na Fonte do 

Milho.  

O Presidente informou que a candidatura e o modelo de gestão para aquelas obras, da 

responsabilidade da Câmara Municipal e da Direção Geral da Cultura, ainda não está 

concluído, dependendo estas da instalação e gestão definitiva do centro interpretativo, sendo 

este da responsabilidade da Direção Geral da Cultura.  

O Vereador Manuel Paiva informou da existência de dois edifícios que ameaçam ruína, um na 

Rua Maximiano de Lemos e outro no Passeio Alto, pelo que devem ser notificados os seus 

proprietários.  

O Vereador Mário Montes tomou conhecimento e vai mandar os serviços verificarem aquelas 

situações.  

 



 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

167 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 04 de agosto a 17 de agosto /2016 – Saldo do dia 17 de agosto – 

Quinhentos e catorze mil, quatrocentos e cinco euros e setenta e três cêntimos.  

 

168 - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

PARA UMA FESTA TEMÁTICA 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento de Filipe 

Sampaio a solicitar a emissão de licença especial de ruído das 23.00 do dia 13 de agosto até 

às 06.00 do dia 14 de agosto, para uma festa temática a realizar no Museu do Douro.  

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“De acordo com o nº 1 do art.º 15º do DL 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar a 

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

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

A taxa a pagar é de 15 euros”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser remetido à Câmara Municipal 

para ratificação deste despacho”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

169 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 

PARA OCUPAÇÃO DE 14 POSTOS DE TRABALHO 

EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM 

FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO 

A TEMPO PARCIAL ( AEC (S) ) 

A Câmara por unanimidade aprovar a abertura do procedimento concursal, para onze postos 

de trabalho na área da Atividade Física e Desportiva e três na área do Ensino de Inglês.  

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.  

 


