
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 14 DE JANEIRO DE 2010 

 

Nº 1/2010 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves. 

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves Vice-Presidente. Mário Francisco 

Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa Ferreira, Nei de Morais Teixeira, Jorge Manuel 

Monteiro de Almeida, Maria José Fernandes Lacerda, Vereadores. 

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

Gestão de Pessoal. 

OUTRAS PRESENÇAS: Por se tratar de Reunião Pública esteve presente o Sr. José da Silva 

Pinto, residente na Avª Dr. Antão de Carvalho, Lote 11, 5º Dtº. 

HORA DE ABERTURA: 10 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Sr. Vice – 

Presidente. 

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

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

Por unanimidade, por motivos de urgência, foi presente um documento para ser discutido antes 

da ordem do dia. 

 

JOÃO MANUEL DA CONCEIÇÃO MONTEIRO  

- PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE NOME  

DE ARRENDATÁRIO – BAIRRO JAE  

1 – Pela Divisão de Desenvolvimento Social foi presente uma informação sobre o arrendatário “ 

falecido “ José Manuel Monteiro, de uma habitação residente no Bairro da Junta Autónoma das 

Estradas, concluindo: 

“ ... Assim, 

Considerando a alteração de rendimentos após falecimento do anterior arrendatário, o valor 

revisto de renda deverá passar, de acordo com o Decreto – Lei nº 166/93, de 7 de Maio, que 

regula o Regime de Renda Apoiada, para os 63,78 euros. 

De igual modo, foi solicitada a alteração do nome do arrendatário para João Manuel da 

Conceição Monteiro”. 



 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a transferência do arrendamento para o nome 

de João Manuel da Conceição Monteiro fixando uma nova renda no valor de 63,78 €. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 31de Dezembro/09 a 13 de Janeiro/2010 – Saldo do dia 13 de Janeiro 

– Vinte e três mil, trezentos e vinte e dois euros e sete cêntimos.  

INSTALAÇÃO DE CIRCO  

ROYAL CIRCUS 

2 - Foi presente um requerimento do Circo Royal Circus a solicitar autorização para a 

instalação do circo junto ao Clube Caça e Pesca nos dias 5 a 7 de Março/2010. 

“ O requerido encontra-se previsto no artº 18º do D.L. 309/2002 de 16/12, sendo obrigatória a 

obtenção de licença municipal para a realização deste tipo de espectáculo. 

Deverão apresentar aquando do levantamento da licença, cópia do seguro de responsabilidade 

civil e acidentes pessoais, certificado de inspecção e declaração de responsabilidade. 

As taxas a cobrar são as previstas no art. 30 da Tabela de Taxas e Licenças: 

1º No primeiro dia ....................................................................................................6.88 € 

2º Por cada dia adicional, além do primeiro .............................................................. 3.45 € 

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido de acordo com a informação dos 

serviços. 

 

RÁDIO JUVENTUDE SALESIANA  

3 - Foi presente um ofício da Rádio Juventude Salesiana a solicitar um apoio do Município para 

a instalação da Rádio no Peso da Régua. 

A Câmara deliberou por unanimidade, após discussão do assunto, que o mesmo volte à 

próxima reunião de Câmara. 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

ÁGUAS RESIDUAIS A CÉU ABERTO  

NO LUGAR DO BAIRRO – CANELAS  

4 - Foi presente um relatório da Guarda Nacional Republicana a dar conhecimento de uma 

denúncia sobre a rejeição de águas residuais, para um quintal de uma habitação ali existente, 

provenientes de fossas sépticas, pertencentes às habitações das proximidades, no lugar do 

Bairro, freguesia de Canelas. 

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

“ De acordo com a presente informação e no âmbito do pedido solicitado pela ARH, propõe-se 

comunicar à mesma que não foi identificado qualquer processo relativo às habitações em 

questão. 



 

Relativamente às diligências a efectuar, confirmando-se a falta dos procedimentos/pedidos 

relativos á construção/utilização dos edifícios, propondo-se remeter o assunto ao G.F. para os 

efeitos previstos no RJUE”. 

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

proceder em sua conformidade. 

 

PROCESSO Nº 57/2004 

PETRÓLEOS DE PORTUGAL  

PETROGAL S.A  

RUA DA FERREIRINHA-  

PESO DA RÉGUA 

5 - Foi presente para aprovação o projecto de arquitectura para a construção de uma estrutura 

amovível e arranjos exteriores para apoio à venda de combustíveis. 

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

“ Nos termos do presente parecer nada a opor á aprovação do projecto de arquitectura relativo 

ao pedido de licenciamento das obras de alteração da instalação do posto de abastecimento de 

combustíveis e da legalização do edifício de apoio. 

O pedido obteve parecer favorável da EP. 

O licenciamento da alteração ao posto em questão é da competência da DRE, nos termos da 

qual deverá ser anexado ao processo, a respectiva aprovação. 

Deverá ainda o requerente apresentar os respectivos projectos da engenharia de 

especialidades”. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura de acordo com a 

informação dos serviços. 

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 nas deliberações seguintes. 

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

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

 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

EMÍLIO DE FIGUEIREDO – LUGAR  

DE CALES – LOUREIRO  

PESO DA RÉGUA 

6 - Foi presente um requerimento do Sr. Armando de Carvalho Gonçalves, procurador de 

Emílio de Figueiredo, residente no Lugar das Cales, freguesia de Loureiro, a requerer a 

emissão de certidão de compropriedade, a fim de formalizar a escritura pública de doação, 

inscrito na matriz do artigo 41-B. 

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



 

“ Nos termos da presente informação nada a opor à emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade do prédio, e da qual não resulta o direito à divisão do prédio, 

com a emissão da competente certidão”. 

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido de acordo com a informação dos 

serviços. 

 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

EMÍLIO DE FIGUEIREDO – LUGAR  

DE CALES – LOUREIRO  

PESO DA RÉGUA 

7 - Foi presente um requerimento do Sr. Armando de Carvalho Gonçalves, procurador de 

Emílio de Figueiredo, residente no Lugar das Cales, freguesia de Loureiro, a requerer a 

emissão de certidão de compropriedade, a fim de formalizar a escritura pública de doação, 

inscrito na matriz do artigo 111-B. 

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

“ Nos termos da presente informação, nada a opor à emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade do prédio, da qual não resulta o direito à divisão do mesmo em 

lotes, com emissão da competente certidão”. 

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido de acordo com a informação dos 

serviços. 

 

PROCESSO DE OBRAS Nº 192/2000 

HENRIQUE MARIA COUTINHO, 

SOC. UNIPESSOAL – CONSTRUÇÃO  

DE UM EDIFÍCIO DESTINADO A 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR  

LUGAR DE VALE DE VINHAS  

PESO DA RÉGUA 

8 - Foi presente o processo a requerer a concessão de uma licença especial para as obras de 

conclusão de um edifício pelo prazo de 6 meses, relativo ao edifício em construção no lugar de 

Vale de Vinhas em Peso da Régua. 

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

“ ... 3- Sobre o pedido de concessão de licença especial para obras de conclusão do edifício 

em questão, considera-se que a mesma só poderá ser viabilizada no âmbito do licenciamento 

das alterações em apreciação”. 

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir 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. 


