
 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 9 DE ABRIL 2020 

 

Nº 8 /2020 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Eduardo Jorge Ribeiro 

Pinto, Eduardo José de Sousa Cardoso, Maria José Fernandes Lacerda, Maria do Céu Ribeiro 

Ramos, Bruno Miguel Botelho Gonçalves.  

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

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas. Em cumprimento do plano de contingência, esta reunião, 

por acordo da vereação, vai realizar-se por vídeo conferência pelas 9.30.  

 https://zoom.us/j/327715424  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

54-TESOURARIA 

Balancete – Período de 26 de março /2020 a 8 de abril 2020 – Saldo do dia 8 de abril – 

Oitocentos e onze mil, seiscentos e quarenta e cinco euros e dezasseis cêntimos.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

55-JOVICENTE – COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, LDA  

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – EMPREENDIMENTO TURISTICO 

LUGAR DA QUINTÃ - LOUREIRO - RÉGUA 

Foi presente um requerimento da Jovicente a requerer parecer favorável à realização da obra 

de alteração e ampliação de um edifício destinado a fins turísticos.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, nos termos do artigo 16º do RJUE, considera-se de emitir 

informação favorável, quanto à realização da obra de alteração e ampliação de um edifício 

https://zoom.us/j/327715424


 

destinado a fins turísticos, muros de vedação e acessos (Porta/Portão) e piscina, nas 

condições supra referidas, com base nos elementos apresentados, para os efeitos previstos no 

artigo 17º do RJUE, com conhecimento do parecer da CCDR-N ao interessado.  

 A realização da operação urbanística depende de prévia licença administrativa, nos termos do 

n.º 2 do artigo 4º do RJUE.”  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável, de acordo com a informação dos 

serviços.  

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. 


