
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 10 DE NOVEMBRO  2016 

 

Nº 23 /2016 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, 

Maria José Fernandes Lacerda, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro, e Margarida Maria 

Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Vereador.  

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

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião pública com três presenças.  

- José Costa Cardoso – Lugar do Casal, Sedielos. Expôs à Câmara o problema do registo de 

propriedades criado pela indefinição do Lugar da Ferraria que pertence à freguesia de 

Mouramorta /Vinhos, quando deveria pertencer à freguesia de Sedielos.  

O Presidente informou os munícipes que o problema já tinha sido comunicado aos serviços 

regionais de Mirandela, os quais informaram, que o assunto não era da sua competência.  

Posteriormente a Câmara já contactou a respetiva direção geral e estando a aguardar a devida 

resposta afim de que seja feita a delimitação das freguesias em causa, respeitante aquele 

lugar.  

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.  

O Presidente da Câmara distribuiu cópia, a todos os Vereadores, da homologação da conta 

relativa ao exercício de 2014 – recomendações do Tribunal de contas.  

Informou ainda os Vereadores que está agendada uma reunião para o dia 6 de dezembro com 

a Secretária de Estado da Saúde, para tratar de assuntos de interesse respeitante ao Hospital 

D. Luís I.  

O Vereador Manuel Paiva perguntou para quando estava agendado o encerramento a veículos, 

da Rua Marquês do Pombal.  

O Presidente informou que o processo está em andamento e está próximo do seu final. - 



 

O Vereador Luís Ribeiro sobre a iluminação pública disse que continuam a subsistir os 

problemas e em alguns locais está colocada em causa a segurança dos peões. Há passadeiras 

onde os automobilistas não conseguem ver os peões, por exemplo, a Rotunda do “ Bate 

Estacas “ e Zona envolvente da Praça Renato Aguiar.  

No que respeita ás recomendações do Tribunal de Contas, documento agora distribuído, vem 

reforçar as nossas posições, que temos ao longo deste mandato assumido, sobre a débil 

situação financeira do Município. Requer mais rigor, quer na elaboração dos orçamentos, como 

na própria execução dos mesmos. Assumir compromissos só quando houver fundos 

disponíveis e não, como tem vindo a acontecer, com previsão de receita que, quem tem a 

responsabilidade da gestão financeira do executivo, sabe que não vai concretizar.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

212 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 27 de outubro a 9 de novembro /2016 – Saldo do dia 9 de novembro – 

Cento e vinte e um mil, trezentos e noventa e dois euros e quatro cêntimos.   

     

213 - APROVAÇÃO DA MINUTA DA ADENDA 

AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE EM 

BAIXA TENSÃO 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o documento apresentado.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

214 - CONVITE DO MUNICÍPIO DE BINGERVILLE – 

COSTA DO MARFIM 

Foi presente uma proposta para o município do Peso da Régua convide o Presidente da ACIR 

a participar na deslocação à Costa do Marfim, atribuindo um subsídio para o efeito de 1 400,00 

€.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio proposto.  

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.  

 


