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ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 22 DE ABRIL 2021 

 

Nº 8 /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: 9.30 horas. ----------------------------------------------------------- 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade. As Vereadoras  Maria 

José Fernandes Lacerda e Maria do Céu Ribeiro Ramos não participaram nesta reunião. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informou verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena. ------------ 

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

· Diretora da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo; --------------------- 

· Direção do Clube Automóvel da Régua; ------------------------------------------------------- 

· Presidente da Direção da Tertúlia João de Araújo Correia; ---------------------------------- 

· Diretora do Centro Distrital da Segurança Social de Vila Real; ---------------------------- 

· Presidente da Direção do Sport Clube da Régua; --------------------------------------------- 

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

· Reunião no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Douro com a Ministra da 

Coesão Territorial; ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Efetuámos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Visitas às Instituições de Particulares de Solidariedade Social; ----------------------------- 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

69-TESOURARIA 

Balancete – Período de 8 de abril /2020 a 21 de abril 2021 – Saldo do dia 21 de abril  – 

Quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e um euros e setenta e sete 

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

70-PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE COBRANÇA 

DE CONHECIMENTOS DEBITADOS Á TESOURARIA 

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

71-CARLOS E ANTÓNIO PINTO FARTURAS LDª 

STª MARTA DE PENAGUIÃO 

PEDIDO DE INSTALAÇÃO MÓVEL/AMOVIVEL 

DE RESTAURAÇÃO 

Foi presente um requerimento de Carlos e António Pinto Farturas Ldª, com sede em Stª 

Marta de Penaguião, a requerer licenciamento e autorização da ocupação de espaço 

público da sua instalação móvel/amovível de serviço de restauração ocasional de 

farturas, no período de 12/05/2021 a 30/05/2021, na Avª de Ovar- Parque Sirius”. ------- 

Traz informação dos serviços do teor seguinte: ------------------------------------------------- 
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“ O requerido encontra-se previsto no nº 181 do Capitulo III, Ocupação da via pública 

/atrelados estacionados para o exercício de comércio e indústria), da Tabela de Taxas 

Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais se informa que a taxa a pagar é de 35,75 € por dia. O local pretendido é o mesmo 

de ocasiões anteriores (Parque de Estacionamento do Sirius”. -------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido. -------------------------------- 

72-ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO 

DESPORTIVO E RECREATIVO DA FERRARIA 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 2 500,00 €. ------------------ 

73-PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO 

LOCALIZADO NA RUA DO EIRÔ – FREGUESIA DE 

PESO DA RÉGUA/GODIM 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada no valor de 

32.500,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

74-DESPACHO 

Pelo Presidente da Câmara foi presente para ratificação o despacho do teor seguinte: 

“ Na sequência do procedimento concursal comum para ocupação de um posto de 

trabalho na categoria de técnico superior na área de Direito, aberto e publicado em 

Diário da República, 2ª Série, nº 4, de sete de janeiro de 2019, foi por mim homologada 

a 22 de outubro 2019 a lista unitária de ordenação final. -------------------------------------- 

Se a lista de ordenação final, devidamente homologada, contiver um número de 

candidatos aprovados superior aos dos postos de trabalho a ocupar, é sempre constituída 

uma reserva de recrutamento interna, a qual é utilizada no prazo máximo de 18 meses 

contados da data de homologação da lista de ordenação final, quando haja necessidade 

de ocupação de idênticos postos de trabalho. ---------------------------------------------------- 

Tendo em conta a necessidade de ocupação de mais um posto de trabalho nesta área, 

essencial para a execução de atividades e objetivos traçados para esta altura, determino: 

Nomear o segundo candidato aprovado da lista de ordenação final, do curso acima 

referido, senhor Daniel Nogueira Teixeira, por existir a vaga no mapa de pessoal da 

Câmaara Municipal. De acordo com as competências que me são conferidas pela alínea 

a) do nº 2 do artº 35 da Lei nº 75/2013, de 12 setembro na sua atual redação, convocar o 

referido candidato para aceitação do lugar. ------------------------------------------------------ 

Envie-se este despacho a reunião de câmara, a fim de ser devidamente ratificado”. ------ 

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho. --------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


