
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 22 DE ABRIL  DE 2010  

 

Nº 8 /2010 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves. 

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa 

Ferreira, Nei de Morais Teixeira, Maria José Fernandes Lacerda, Vereadores. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: José Manuel Gonçalves Vice-Presidente, e Jorge Manuel 

Monteiro de Almeida, Vereador. 

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

Gestão de Pessoal. 

HORA DE ABERTURA: 10 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção da Vereadora Maria 

José Fernandes Lacerda e voto contra do Vereador do PS. 

Foram presentes as seguintes declarações de voto. 

Declaração de voto dos Vereadores do PS: 

A acta não reflecte a discussão havida na reunião em torno da questão da entrega da 

declaração de voto sobre o empréstimo bancário das piscinas municipais, nem sobre a 

discussão havida acerca do momento e da forma como, a partir de agora, deverão ser 

apresentadas as declarações de voto. 

A leitura da acta faz transparecer que poderá ter havido falta à verdade por parte do 

vereador Jorge Almeida e apresenta uma redacção que não reflecte a discussão havida na sua 

globalidade. O vereador foi claro. Admitiu não ter sido suficientemente afirmativo, durante a 

reunião,  relativamente à intenção de apresentar uma declaração de voto. Desconhecia que era 

prática no executivo anterior, também de maioria PSD, o desenvolvimento de 

contraditório sobre o conteúdo das declarações de voto. Teve ocasião de manifestar a sua 

surpresa por este procedimento regimental, que nunca encontrara em qualquer dos órgãos 

políticos onde até agora participou. Quando em plena reunião redigiu a dita declaração de voto, 

entendeu, à semelhança de um outro executivo autárquico de que fez parte, que não era 

mandatório que ela fosse lida na mesma reunião e muito menos contraditada. Mas, definidas 

as regras do jogo, será assim que o procedimento se fará a partir de agora. 

Por isso deverá ficar claro e constar na acta que foram apresentadas pelo vereador Jorge 

Almeida ao senhor secretário da reunião duas folhas, que em seu entender, representavam 



 

duas peças processuais: a moção sobre o curso de Medicina e a declaração de voto sobre o 

empréstimo. E que o vereador referiu ter  combinado com o senhor secretário o seu envio por 

email, por razões de conveniência logística dos serviços, dado que uma das peças, a 

declaração de voto, estava manuscrita e era de difícil interpretação, e a moção também tinha 

um parágrafo acrescentado à mão. 

Aceito que o senhor secretário não se lembre bem, se sinta incomodado com o que aconteceu 

e até mesmo, não tenha percebido para que eram aqueles dois papéis. Não aceito, porém, que 

se omita o testemunho do vereador Jorge Almeida. 

 Declaração de voto dos Vereadores do PSD: 

Votamos favoravelmente, pois a acta reflecte exactamente o que se passou na reunião, 

nomeadamente aquilo que os Senhores Vereadores do Partido Socialista afirmam não estar 

vertido no seu texto. 

Ouvido novamente o Senhor Secretário relativamente ao conteúdo da matéria ditada para a 

acta pelo Senhor Presidente na Reunião Ordinária de Câmara de 08 de Abril de 2010, o 

mesmo afirmou, que o declarado para a acta pelo Senhor Presidente, corresponde ao que 

realmente se passou, ao contrário do que é afirmado pelos Vereadores do Partido Socialista. 

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

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

 

DIVISÃO DE GESTÃO  FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 8 de Abril a 21 de Abril /10 – Saldo do dia 21 de Abril – Quatrocentos e 

quarenta mil, quinhentos e noventa euros. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

MUNICÍPIO DE ALPIARÇA  

PASSEIO DE BICICLETA –   

“ DOS 7 AOS 70 ANOS –   

DIA 22 A 30 DE MAIO 2010  

92 - Foi presente um ofício do Município de Alpiarça a solicitar parecer sobre a passagem e 

traçado do passeio a Portugal em Cicloturismo – “ Dos 7 aos 70 anos – Ciclismo para todos – 

20º Edição, que se realiza de 22 a 30 de Maio 2010.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“ O requerido encontra-se previsto no art. 72 do Regulamento de Transferências para as 

Câmaras Municipais de Competências dos Governo Civis, (licenciamento de provas de âmbito 

intermunicipal), devendo contudo o “ CIVATE “, dar conhecimento da realização da prova ás 

autoridades locais. 

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao traçado proposto. 



 

 

PROPOSTA DE REGULAMENTO  

PARA CRIAÇÃO DO CONSELHO  

MUNICIPAL DA JUVENTUDE  

93 - Proposta de regulamento para criação do Conselho Municipal da Juventude. 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta do regulamento apresentada, 

sendo este idêntico ao já aprovado em reunião de Câmara realizada em 2009, o qual só não foi 

presente à Assembleia Municipal por existirem suspeitas de que o regime legal que o 

fundamenta poderia vir a ser declarado inconstitucional, o que não se verificou e daí esta nova 

apresentação. 

Ficou a preocupação e o cuidado por parte de todos os membros presentes na reunião, em 

melhorar o preâmbulo e o articulado apresentados e que a versão agora aprovada, resultou de 

aperfeiçoamentos introduzidos por consenso, na redacção inicial. 

Mais deliberou enviar o documento, para aprovação, à Assembleia Municipal. 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE GODIM  

PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA AS  

FESTAS DE ASCENSÃO  

94 - Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Godim a solicitar a atribuição de um 

subsídio para a realização das tradicionais Festas da Ascensão nos dias 13,14,15 e 16 de 

Maio/2010.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 500,00 €. 

 

ITV – INSPECÇÃO TÉCNICA 

DE VEÍCULOS, S.A 

PEDIDO DE VIABILIDADE DE  

CONSTRUÇÃO 

95 - Foi presente um ofício da Inspecção Técnica de Veículos, S.A, a solicitar a localização de 

um terreno com a área mínima de 2500 m2, num local com boas acessibilidades, de 

preferência num parque ou zona industrial.  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade informar o requerente de que não dispõe de 

terrenos para cedência ou venda para o fim pretendido. 

Mais deliberou informar que considera ser de interesse a existência deste tipo de serviço, 

cumpridos que sejam todos os procedimentos legais com vista à autorização e instalação do 

mesmo. 

 

JOSÉ JOÃO XAVIER TOMAS  

CAMINHO DO FUNDO DO QUELHO 

COVELINHAS 



 

96 - Foi presente uma informação da Jurista do Município em resposta ao ofício da IGAL a 

solicitar informação sobre a Pavimentação do Caminho do Fundo do Quelho em Covelinhas. 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação da Jurista, mandando 

informar o IGAL do seu conteúdo. 

 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA  

REQUERER A UTILIDADE PÚBLICA DE  

EXPROPRIAÇÃO – CONSTRUÇÃO DO  

ACESSO AO RIO DESDE A PONTE,  

PARQUEAMENTO DE TRANSPORTES  

PÚBLICOS E PARQUE DE  

CARAVANISMO  

97 – Foi presente para aprovação, a proposta de resolução para requerer a utilidade pública de 

expropriação – Construção do acesso ao rio desde a ponte, parqueamento de transportes 

públicos e parque de caravanismo. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada, bem como as 

avaliações ( anexas ) já efectuadas para as parcelas a expropriar. 

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO  

À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE  

FÁBIO FILIPE ARAÚJO DAMÁSIO  

ALVAÇÕES DO TANHA  

PESO DA RÉGUA 

98 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente ao Fábio 

Filipe Araújo Damásio residente em Lugar da Fonte, Alvações do Tanha, concelho de Peso da 

Régua. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura. 

 

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO  

À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE  

MARIA DEOLINDA DUARTE DA ROCHA  

CALDAS DO MOLEDO  

PESO DA RÉGUA 

99 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente a Maria 

Deolinda Duarte da Rocha, residente em caldas do Moledo, concelho de Peso da Régua. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura. 

 

 



 

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO  

À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE  

JOSÉ LUÍS FERREIRA – LUGAR DA  

CORUJEIRA, SEDIELOS  

PESO DA RÉGUA 

100 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente a José Luís 

Ferreira, residente no Lugar da Corujeira, Sedielos, concelho de Peso da Régua. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura. 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

PROCESSO Nº 27/2005 

JOÃO AMÉLIA MACHADO  

LUGAR DA TRAVESSA-  

COVELINHAS- PESO DA RÉGUA  

101 - Foi presente um ofício da IGAL a solicitar informação sobre o processo de João Amélia 

Machado, Lugar da Travessa, Covelinhas. 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços, mandando 

informar o IGAL do seu conteúdo. 

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 44 do C .P.A e alínea c) do art.º 9 A Lei n.º 64/93 

de 26/08, aditada pela lei n.º 42/96 de 31/08, o Pr esidente considera-se impedido de 

participar na deliberação seguinte. 

O Vice – Presidente substituto legal do Presidente da Câmara pôs à votação esta 

declaração de impedimento, a qual foi votada favora velmente por unanimidade. 

 

FERNANDO COLUMBANO DA SILVA  

E OUTROS – URB. S. DOMINGOS 

AUTO DE VISTORIA – CONDIÇÕES DE  

SEGURANÇA/SALUBRIDADE  

102 - Foi presente o Auto de Vistoria realizada em 1 de Março de 2010, ao Lote 4 de Fernando 

Columbano da Silva e Outros, da obra “ Urbanização S. Domingos, Lote 4, Peso da Régua. 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o”Auto de Vistoria”. 

Mais deliberou dar conhecimento, do teor do relatório, ao condomínio e ao Sr. Fernando 

Columbano da Silva. 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta. 

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram doze horas, da qual se lavrou a 

presente acta que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada.  

 


