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ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 15 DE JULHO 2021 

 

Nº 14 /2021 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves. ------------------------------------------------------- 

VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Eduardo José 

de Sousa Cardoso, Maria do Céu Ribeiro Ramos e Bruno Miguel Botelho Gonçalves. --- 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda e Eduardo Jorge 

Ribeiro Pinto Vereadores. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

· Presidente da Junta de Freguesia de Loureiro; ------------------------------------------------- 

· Pároco da Paróquia de Godim; ------------------------------------------------------------------- 

· Responsáveis pela Federação de Motociclismo de Portugal e Direção do Clube 

Natureza Extreme; ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Interior Norte; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

· Assembleia-geral das Águas do Norte; --------------------------------------------------------- 

Organizámos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

· A Exposição “Dioramas” da autoria de Jorge Dias, na Biblioteca Municipal; ------------ 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

117-TESOURARIA 

Balancete – Período de 1 de julho /2021 a 14 de julho 2021 – Saldo do dia 14 de julho – 

Setecentos e dezassete mil, dezasseis euros e oitenta e cinco cêntimos. ------------------- 

118-PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

SUPLEMENTO DE PENOSIDADE 

E INSALUBRIDADE 

Pelo Presidente da Câmara foi presente uma proposta de deliberação aos trabalhadores 

(assistentes operacionais) afetos às funções nas áreas de recolha e tratamento de 

resíduos e tratamento de efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos procedimentos 

de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas, que lhes seja 

atribuído o suplemento de penosidade e insalubridade, não acumulável com outra 

prestação de idêntica natureza ou finalidade, no valor de 4.99 €. ----------------------------- 

O suplemento é abonado em tantos dias quantos aqueles que efetivamente forem 

prestados pelo trabalhador sujeito àquelas condições, com efeitos a partir de um de 

janeiro de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ------------------- 

119-AUDIÇÃOACTIVA 

RASTREIO AUDITIVO GRATUITO 
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Pela AudiçãoActiva foi presente um email a requerer autorização para a realização de 

um rastreio auditivo gratuito através de uma unidade móvel de saúde no dia 7 de julho, 

na Rua da Ferreirinha. ------------------------------------------------------------------------------ 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: -------------------------------------- 

“ 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 informo que, a taxa a pagar é de 35,75 € por dia. O local pretendido é a Rua da 

Ferreirinha (próximo da feira semanal). ---------------------------------------------------------- 

Traz informação da DAF do teor seguinte: ------------------------------------------------------ 

“ O local que tem sido atribuído para este tipo de instalação é junto ao pavilhão das 

farturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na rua da Ferreirinha não haverá nenhum espaço”. -------------------------------------------- 

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

120-PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE COBRANÇA 

DE CONHECIMENTOS DEBITADOS À TESOURARIA 

NO VALOR DE 607,60 € 

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

121-PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE COBRANÇA 

DE CONHECIMENTOS DEBITADOS À TESOURARIA 

NO VALOR DE 297,14 € 

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

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS 

122-ASSOCIAÇÃO CAÇADORES DE QUINTÃ 

LOUREIRO – PESO DA RÉGUA 

Foi presente um requerimento da Associação Caçadores de Quinta, sediada em 

Loureiro, Peso da Régua, a solicitar um apoio no valor de 2 600,00 euros para fazer face 

ás despesas com um jantar e entrega de prémios de um evento a realizar nos dias 24 e 25 

de julho, 2 provas de tiro aos pratos, integradas no Circuito InterClubes. ------------------ 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 2 600,00 €. ------------------ 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

GESTÃO DO TERRITÓRIO 

123-ETELVINA MARIA ROCHA MESQUITA 

TRAVASSOS – LOUREIRO – PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Etelvina Maria Rocha Mesquita a requerer parecer 

favorável à constituição de compropriedade para o prédio rústico inscrito na matriz com 

o artigo 246-C. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Traz informação dos serviços do teor seguinte: ------------------------------------------------- 

“ …CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------- 

Nada a opor. Propõe-se parecer favorável à constituição de compropriedade para o 

prédio rústico com o artigo 246-C, sob o prédio descrito na CRP sob o n.º 

847/20010108, nos termos do artigo 54º da Lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão da 

competente certidão. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável. ------------------------------- 

124-ETELVINA MARIA ROCHA MESQUITA 

TRAVASSOS – LOUREIRO – PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
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Foi presente um requerimento de Etelvina Maria Rocha Mesquita a requerer parecer 

favorável à constituição de compropriedade para o prédio rústico inscrito na matriz com 

o artigo 429-C. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Traz informação dos serviços do teor seguinte: ------------------------------------------------- 

“ …CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------- 

Nada a opor. Propõe-se parecer favorável à constituição de compropriedade para o 

prédio rústico com o artigo 429-C, sob o prédio descrito na CRP sob o n.º 

845/20010108, nos termos do artigo 54º da Lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão da 

competente certidão. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável. ------------------------------- 

125-ETELVINA MARIA ROCHA MESQUITA 

TRAVASSOS – LOUREIRO – PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Etelvina Maria Rocha Mesquita a requerer parecer 

favorável à constituição de compropriedade para o prédio rústico inscrito na matriz com 

o artigo 85-C. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Traz informação dos serviços do teor seguinte: ------------------------------------------------- 

“…CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------- 

Nada a opor. Propõe-se parecer favorável à constituição de compropriedade para o 

prédio rústico com o artigo 85-C, sob o prédio descrito na CRP sob o n.º 846/20010108, 

nos termos do artigo 54º da Lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão da competente 

certidão. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável. ------------------------------- 

126-MARIA HELENA FERREIRA PINTO 

PARADELA – LOUREIRO – PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Maria Helena Ferreira Cardoso a requerer parecer 

favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz com o 

artigo nº 430-A. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Traz informação dos serviços do teor seguinte: ------------------------------------------------- 

“CONCLUSÃO: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Nada a opor. Propõe-se parecer favorável à constituição de compropriedade para o 

prédio rústico com o artigo 430-A, sob o prédio descrito na CRP sob o n.º 

811/20000330, nos termos do artigo 54º da Lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão da 

competente certidão. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável. ------------------------------- 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 

127-REABILITAÇÃO DO ANTIGO HOTEL 

VILHENA-HABITAÇÃO SOCIAL EM CALDAS 

DO MOLEDO – FONTELAS (CONCURSO PÚBLICO) 

A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento da extinção do 

procedimento do concurso público da referida empreitada. ---------------------------------- 

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

 

 

 

______________________________________________________________________ 


