
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 30 DE DEZEMBRO0 DE 2010 

 

Nº 26/2010 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Salvador Costa Ferreira, Nei de Morais Teixeira, Maria José 

Fernandes Lacerda e António Manuel da Graça Peres Correia.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  Vice-Presidente José Manuel Gonçalves, e Vereador Mário 

Francisco Cancela Mesquita Montes.  

SECRETARIOU: Margarida Maria Marques Ermida Maduro, Assistente Técnica.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada por unanimidade a acta da reunião ordinária 

realizada em 16/12/2010 e aprovada por maioria com abstenção do Sr. Presidente a reunião 

extraordinária realizada em 23/12/2010.  

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 16 de Dezembro a 29 de Dezembro/10 – Saldo do dia 29 de Dezembro 

– Cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e três euros e cinquenta e sete cêntimos.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

RASTREIO AUDITIVO –  

ACÚSTICA MÉDICA  

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA  

317 - Foi presente um ofício da Acústica Médica a solicitar autorização para a realização do 

rastreio auditivo na Avenida de Ovar, no dia 23 de Dezembro/2010.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 10 do art. 8, da Tabela de Taxas e Licenças:  

Por m2 ou fracção ……………3,00 €  



 

Quanto à isenção de taxas solicitada fica à consideração de V. Ex.ª, no entanto, anteriores 

pedidos foram isentos de pagamento por se tratar de um serviço de utilidade pública”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, isentando as referidas taxas.  

 

PIROTECNIA DUARTE 

PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL  

DE RUÍDO – FOGO DE ARTIFÍCIO 

NA FREGUESIA DE COVELINHAS  

318 - Foi presente para ratificação um ofício da Pirotecnia Duarte, a requerer licença especial 

de ruído para o lançamento de fogo de artifício na freguesia de Covelinhas, no âmbito das 

comemorações de Passagem do Ano no dia 31 de Dezembro de 2010.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15º do Dec.Lei 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar a 

realização de actividades ruidosos temporárias.  

O requerido encontra-se tipificado na alínea f) do n.º 1 do art.º 2 e possui todos os elementos 

estipulados no n.º 2 do art.º 15 da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 €.  

Em virtude do lançamento do fogo de artifício, se efectuar fora do período crítico o mesmo está 

dispensado das condicionantes impostas pelo D.L. 124/06, no entanto deverá ser emitido 

parecer pelo Gabinete Técnico Florestal”.  

Traz despacho do Sr. Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

“ Deferido, por motivos de urgência.  

À reunião de Câmara para ratificação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

 PROPOSTA 

319 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte:  

“Considerando que as Refeições de Natal dos Seniores do Concelho foram promovidas 

segundo o modelo definido pela Câmara Municipal, baseando-se este em parcerias 

estabelecidas com diversas instituições de solidariedade social do Concelho, com o intuito da 

realização destes eventos que garantem um maior convívio pela proximidade entre os seniores 

das Freguesias, bem como promove a abertura das instituições à comunidade.  

Proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 4, do art.º 64º, da 

Lei 169/99, de 18 de Setembro, apoie as instituições que co-promoveram a realização das 

ceias com subsídios nos seguintes valores:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Câmara 

deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

JOSÉ VICENTE 

BAIRRO DA AZENHA  

PEDIDO DE REVISÃO DO 

VALOR DA RENDA  

320 - Foi presente um requerimento do Sr. José Vicente, residente no Bairro da Azenha, Bloco 

B, 1º Dtº, Peso da Régua, a requerer a revisão do valor da renda habitacional, alegando 

alteração dos rendimentos.  

Traz informação da Divisão de Desenvolvimento Social do teor seguinte:  

“ …Assim,  

Considerando a insuficiência de rendimentos, o valor revisto de renda deverá passar, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio, que regula o Regime de Renda Apoiada, 

para os 19,25 euros”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração da renda.  

 

DIVISÃO DE GESTAÕ DO TERRITÓRIO 

 

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.  

A Srª Vereadora, substituta legal do Presidente da Câmara pôs à votação esta declaração 

de impedimento, a qual foi votada favoravelmente po r unanimidade.  

 

LUCINDA DOS SANTOS FERREIRA  

GUIMARÃES 

CANELAS, PESO DA RÉGUA  

Associação de Assistência N.S. das Candeias
501406 913 2.414,78 €

Casa do Povo de Fontelas - Centro Comunitário
501 067 094 7.535,13 €

Centro de Dia da Casa do Povo de Vilarinho dos Freires
500 887 047 2.375,00 €

Associação Cultural e Beneficente de Santa Maria de Sedielos

501 272 690 2.289,50 €

Centro Social e Paroquial D. Manuel Vieira de Matos - Poiares

501 347 240 3.125,50 €

Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua
500509775 3.135,00 €

TOTAL 20.874,91 €

Entidade Executora NIPC Subsídio 



 

PEDIDO DE DESTAQUE DE PARCELA  

321 - Foi presente um requerimento de Lucinda dos Santos Ferreira Guimarães, proprietária de 

um prédio rústico inscrito sob o artigo 397-H no Lugar da Mata, Freguesia de Canelas, Peso da 

Régua, a requerer o destaque e emissão de certidão de uma parcela do referido prédio.  

Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte:  

“ Nada a opor ao destaque de uma parcela com a área de 890,0 m2, isenta de controlo prévio 

nas condições indicadas no n.º 4 do art.º 6 do RJUE, mediante a apresentação da planta em 

formato digital georeferênciado e liquidação das taxas devidas ao pedido e extractos, se for o 

caso “.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido 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 doze horas, da qual se lavrou a 

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

 


