
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 28 DE JANEIRO 2010 

 

Nº 2 /2010 

 
 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves. 

VEREADORES PRESENTES: Salvador Costa Ferreira, Nei de Morais Teixeira, Jorge Manuel 

Monteiro de Almeida, Maria José Fernandes Lacerda, Vereadores. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, Presidente e 

Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Vereador. 

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

Gestão de Pessoal.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade. 

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. 

 

PROPOSTA DE PROCEDIMENTO 

CONCURSAL COMUM PARA UM  

POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA  

GERAL DE TÉCNICO SUPERIOR/  

ENGENHARIA CIVIL  

9 – Foi presente para aprovação a proposta de procedimento concursal comum para um posto 

de trabalho na carreira geral de Técnico Superior/Engenharia Civil. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 14 de Janeiro a 27 de Janeiro/10 – Saldo do dia 27 de Janeiro - 

Duzentos e sete mil, novecentos e quinze euros e oitenta e sete cêntimos. 



 

 

RÁDIO JUVENTUDE SALESIANA  

10 - No seguimento da deliberação nº 3 de 14/01/2010, foi novamente presente o 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 mostrar disponibilidade em colaborar no projecto. Em 

termos financeiros essa colaboração será em função da respectiva execução do projecto em 

termos práticos. 

 

PROPOSTA DE REFORÇO DE APOIO  

FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO “ O BAGUINHO “.  

11 – Foi presente para aprovação a proposta de apoio financeiro à Associação “ O Baguinho” 

do teor seguinte: 

“Considerando  todos os pressupostos enumerados na proposta datada de 2 de Novembro de 

2009, assim como o facto de não ter existido qualquer resposta até ao momento por parte da 

Direcção Regional de Educação do Norte às solicitações efectuadas pelo Senhor Presidente da 

Câmara em reunião realizada em 15/12/2009 sobre o assunto em causa. 

Proponho: 

1. Que a Câmara Municipal e de acordo com a alínea b) do número 4, do artigo 64, da Lei 

nº 169/99 de 18 de Setembro, delibere no sentido de manter o apoio e a 

comparticipação em termos logísticos, materiais e financeiros, de forma a que a 

instituição tenha condições para se manter em funcionamento, atribuindo uma segunda 

comparticipação financeira no valor de 30 mil euros; 

2. Solicitar um pedido de audiência à senhora Ministra do Trabalho e Solidariedade 

Social, com conhecimento ao Senhor Primeiro-Ministro. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES  

REBELO – CESSAÇÃO DE ACTIVIDADE  

DO QUIOSQUE AVENIDA, SITUADO NA  

AVENIDA DR. MANUEL DE ARRIAGA  

PESO DA RÉGUA 

12 - Foi presente um requerimento de Maria da Conceição Fernandes Rebelo residente na 

Avenida de Ovar, Edifício Santa Rita II, 3º Esqº Trás, Peso da Régua a requerer a isenção do 

pagamento da renda ao Município do quiosque na Avª Dr. Manuel de Arriaga, de que é 

proprietária, uma vez que cessou a sua actividade de empresária desde o dia 31 de Dezembro 

2009, estando disponível para alugar ou vender o referido quiosque. 

Traz informação do Chefe da Divisão Administrativa e Gestão do Pessoal do teor seguinte: 



 

“ ... No entanto, reconhecendo a Câmara que a localização do quiosque se insere numa zona 

onde não existe mais nenhum estabelecimento do género que forneça este tipo de serviço 

(venda de jornais e revistas) aos munícipes aí residentes; reconhecendo também que o 

desmembramento da estrutura, por parte da actual proprietária, tornará mais difícil, no futuro, a 

implantação de uma nova estrutura; reconhecendo ainda que a câmara quererá manter no 

local este tipo de estrutura, sou de parecer que a câmara municipal baseada na alínea c) acima 

mencionada, mostrado o interesse justificado no que atrás foi escrito, poderá autorizar a actual 

proprietária, a manter a estrutura naquele lugar, sem actividade, até à venda ou aluguer, sem 

pagamento de renda mensal, já a partir de Janeiro de 2010 (inclusivé)”. 

A Câmara deliberou por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, autorizar que a 

estrutura “ Quiosque” se possa manter no local sem pagamento da renda mensal até 30 de 

Junho de 2010. 

Foram presentes as seguintes declarações de voto. 

Declaração de voto do PS: 

Esta concessão, com início no ano de 1990, obedeceu a um processo de atribuição público e 

teve como pressuposto necessário o exercício de uma actividade comercial. Cessando o 

exercício dessa actividade deve terminar a concessão. 

O pagamento mensal de uma taxa, a chamada renda, é devido pelo concessionário pela 

contrapartida de que ele beneficia, com a ocupação, para uso privado, desse determinado 

espaço, o qual seria destinado, em princípio, a uso público. 

São totalmente descabidas as três razões sugeridas na informação dos Serviços para 

fundamentar a isenção do pagamento dessa “ renda “. 

Nem a manutenção do quiosque naquele local – destinado por natureza a passeio numa rua 

que se tornou estreita para o movimento que tem – deve interessar à autarquia, antes pelo 

contrário. 

Nem o desmantelamento da actual estrutura dificultaria uma futura instalação de outra, antes 

pelo contrário. 

Nem o quiosque, estando fechado, terá qualquer utilidade para os moradores e restante 

população que se sirva da rua, antes pelo contrário. 

Somos contra a ocupação de um pedaço de rua, que deve ser um espaço público, para servir 

de montra a um quiosque privado que se permite que não funcione. Não queremos com a 

manutenção daquela estrutura naquele espaço, contribuir para que se caia na tentação de se 

fazerem negócios não regulamentares, como seriam as cedências, entre privados, de direitos 

de exploração e de ocupação de espaços públicos. 

Declaração de voto do PSD: 

Reconhecemos o interesse da Câmara em manter, no local, uma estrutura daquele tipo “ 

quiosque” que forneça aos munícipes residentes e aos que por ali passam o fornecimento 

daquele serviço e nunca pondo em causa o estipulado no nº 23 do REQVP que fixa as 

condições para a autorização de concessão a terceiros. Pensamos que a melhor maneira de 



 

conseguir este desidrato é, autorizar durante um determinado tempo pretendido e requerido 

pela requerente. 

 

RUI PEDRO FONSECA PEREIRA 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE  

ESPAÇO PARA QUIOSQUE DE  

GELADOS-OCUPAÇÃO DA VIA  

PÚBLICA  

13 - Foi presente um requerimento do Sr. Rui Pedro Fonseca Pereira, residente na Rua Dr. 

Maximiano de Lemos, Peso da Régua, a requerer autorização para continuar a disponibilizar 

do espaço para quiosque de Gelados, junto ao Fontanário da Meia Laranja. 

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

“ O requerente teve autorização para a colocação de um quiosque com 3,30x2,20 em 2009 ( 4 

meses ). 

Nestes termos nada a opor ao deferimento do pedido, a contar de Fevereiro, tal como 

solicitado”. 

Traz informação do Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte: 

“ Proponho a concessão da utilização do espaço público, salvaguardando contudo a 

possibilidade de a qualquer momento poder a mesma ser cessada devido à intervenção 

prevista para o arruamento em questão”. 

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

serviços. 

 

MANUEL MARQUES CARDOSO  

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA  

PARA A CONSTRUÇÃO DE UM  

ARMAZÉM AGRÍCOLA NO LUGAR  

DO FREIXIEIRO – POIARES 

14 - Foi presente o processo do Sr. Manuel Marques Cardoso a requerer informação prévia 

para a construção de um armazém agrícola no lugar do Freixieiro, Poiares. 

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

“ ... Conclusão: 

Tendo em conta o exposto, considera-se de emitir informação favorável quanto á obra de 

construção de um armazém de apoio à actividade agrícola, para os efeitos previstos no artº 17 

do RJUE, nas condições supra referidas. 

A realização da operação urbanística depende de licença administrativa, nos termos da alínea 

c) do nº 2 do artigo 4º do RJUE. 

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

serviços. 

 



 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

REALOJAMENTO EM HABITAÇÃO  

SOCIAL – MARIA MANUELA SANTOS  

DIOGO – JUNCAL DE CIMA, CORGO  

PESO DA RÉGUA 

15 - Foi presente uma informação da Divisão de Desenvolvimento Social sobre o realojamento 

do agregado familiar de Maria Manuela Santos Diogo, residente no Juncal de Cima, Corgo, 

freguesia de Peso da Régua, devido às más condições habitacionais. 

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

“ Proponho a atribuição da habitação disponível no Bairro da Azenha”. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

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. 

 


