
 

ATAS 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 23 DE ABRIL 2020 

 

Nº 9 /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/95084747350  

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.  

O Presidente comunicou quais as iniciativas a tomar na comemoração do 25 de abril. 

Hastear as bandeiras na câmara e largo 25 de abril e gravação de um vídeo com o discurso do 

Presidente da Assembleia, a publicar no sítio da internet do município e nas redes sociais.  

Informou ainda que no hastear das bandeiras, face às medidas de contingência, estariam 

presentes representantes de todas as forças políticas.  

O vereador Agostinho Gonçalves Alves da Santa, após análise sobre os problemas 

existentes na população, infringidos pela pandemia, solicitou que na próxima reunião da 

câmara fossem discutidas as ajudas possíveis e legais, para apoiar setores da população do 

concelho, que atravessam dificuldades.  

O presidente informou já estar a estudar esses mesmos apoios e que os apresentaria na 

próxima reunião da Câmara.  

O Presidente informou da quantidade e custos na aquisição de máscaras (certificadas,) 

disponibilizando-as a toda a população, através das IPSSs do concelho, que as venderiam a 

preço único e simbólico. Os vereadores do partido socialista concordaram com esta orientação.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

https://zoom.us/j/95084747350


 

56-TESOURARIA 

Balancete – Período de 9 a 22 de abril /2020 – Saldo do dia 22 de abril – Um milhão, trezentos 

e quarenta e quatro mil, quinhentos e dezassete euros e dez cêntimos.  

 

57-ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO 

E COBRANÇA DE TAXAS E LICENÇAS 

O assunto volta à próxima reunião de câmara para ser incluído no pacote de medidas a tomar 

face aos constrangimentos existentes com a pandemia.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

58-JUNTA DE FREGUESIA DE MOURAMORTA E VINHÓS 

APRESENTOU, PARA APROVAÇÃO, ADITAMENTO AO  

PROJETO “OBRAS DE EDIFICAÇÃO – CAPELA MORTUÁRIA” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o aditamento apresentado 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. 

 

 

 

 


