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ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 11 DE FEVEREIRO 2021 

 

Nº 3 /2021 

 

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 e Bruno Miguel Botelho Gonçalves. ---------------------------------- 

SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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. ------------ 

Reunimos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Douro I; --------------------- 

· Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua; -------------------------------- 

Participámos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

· Reunião com os responsáveis pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Douro I – 

Marão e Douro Norte e as Câmara Municipais da sua área territorial (2); ------------------ 

· Cerimónia de Assinatura de Contratos de investimento da Empresa Intermunicipal 

Águas do Interior Norte; ---------------------------------------------------------------------------- 

· Reunião do Conselho de Administração da Empresa Intermunicipal Águas do Interior 

Norte; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Reunião da Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Douro; -------- 

· Reunião de trabalho no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Douro com a 

Ministra da Coesão Territorial; -------------------------------------------------------------------- 

· Assembleia Geral do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular; ------------------------------ 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

17-TESOURARIA 

Balancete – Período de 28 de janeiro/2021 a 10 de fevereiro 2021 – Saldo do dia 10 de 

fevereiro  – Noventa e oito mil, novecentos e quarenta e três euros e sessenta e quatro 

cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

18-PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE COBRANÇA 

DE CONHECIMENTOS DEBITADOS Á TESOURARIA 

A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento. --------------------------------- 

19-PEDIDO DE CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADE 

OLGA SOFIA DIZ SIMÕES 

Pela DAF foi presente uma informação a solicitar autorização da consolidação da 

mobilidade a partir de 01/03/2021. ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a consolidação requerida nos termos 

da informação de serviço. -------------------------------------------------------------------------- 

20-DESPACHO 

Pelo Presidente da Câmara foi presente o despacho do teor seguinte: ----------------------- 
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“ Dando cumprimento ao meu despacho de 8 de fevereiro de 2021, e na sequência do 

procedimento de Ajuste Direto Regime Simplificado nos termos do nº 2 do artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 10-A/2020 de 13 de março, na sua atual redação, que estabelece as 

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 

Coronavírus – COVID 19, foi elaborado contrato com o profissional de saúde para 

exercer funções no centro municipal de vacinação de Peso da Régua. ---------------------- 

Dada a urgência na aquisição do serviço, bem como a necessidade de dar de imediato 

início às suas funções, determino a isenção do pagamento do valor relativo à redução do 

contrato a escrito, por parte do prestador do serviço”. ----------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a isenção da taxa mencionada no 

despacho apresentado. ----------------------------------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS 

21-MEDIDAS DE APOIO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 

ALIMENTAÇÃO 

Pela DDSE foi presente uma informação da precariedade económica do agregado 

familiar do aluno Wadson da Conceição Neto dos Ramos, colocando à consideração 

superior a decisão sobre a possibilidade de isenção da dívida contraída relativamente à 

alimentação escolar e a reposição do aluno no escalão A. ------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços 

mandando proceder em sua conformidade. ------------------------------------------------------ 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 

22-MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA DE  

“ REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO TERMAL 

PARA FINS TERAPÊUTICOS DAS CALDAS DO MOLEDO 

- Foi presente para ratificação a aprovação da minuta do contrato acima identificado. --- 

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Presidente da Câmara 

datado de 01/02/2021. ------------------------------------------------------------------------------ 

23-RELATÓRIO FINAL DA EMPREITADA 

“ REABILITAÇÃO E REGENERAÇÃO DO 

HOSPITAL D.LUÍS I” 

Pela DOPSU foi presente uma informação dos serviços do teor seguinte: ------------------ 

“…Conclusão: - ------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em conta a ordenação acima exposta e, atendendo ao critério de adjudicação que 

se traduz na proposta economicamente mais vantajosa de acordo com a cláusula 16.ª do 

Programa de procedimento, o júri propõe a adjudicação da obra de “ Reabilitação e 

Regeneração do Hospital D.LUIS I” à firma Manuel Joaquim Caldeira, Lda., pelo valor 

de 3.138.122,46 € (três milhões, cento e trinta e oito mil, cento e vinte e dois euros e 

quarenta e seis cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. ” ----------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade adjudicar a obra à firma “ Manuel Joaquim 

Caldeira Ldª, pelo valor de 3 138 122,46 €. ----------------------------------------------------- 

24-REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

DO BAIRRO DA AZENHA – 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços. ------- 

Mais deliberou mandar abrir o respetivo procedimento, bem como a nomeando o juri--- 

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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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