
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 11 DE MARÇO DE 2010 

 

Nº  5 /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 estiveram presentes os Srs. 

Custódio Dias Coutinho, residente no lugar das Bouças, Sedielos, Peso da Régua que expôs à 

Câmara problemas existentes nos trabalhos que executa como sub-empreiteiro da parte 

eléctrica do Bairro das Alagoas e 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 Presidente da 

Câmara Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves e Vereador Jorge Manuel Monteiro 

de Almeida. 

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, foram presentes seis documentos para serem 

discutidos antes da ordem do dia. 

 

PROPOSTA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO  

PARA A ASSOCIAÇÃO AMIGOS  

ABEIRA DOURO  

60 – Pelo Sr. Presidente foi presente uma proposta para atribuição de um subsídio à 

Associação Amigos Abeira Douro no valor de 10 000,00 €. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 



 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO  

À ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS  

VOLUNTÁRIOS DO PESO DA RÉGUA  

61 – Pelo Sr. Presidente foi presente uma proposta para atribuição de um subsídio à 

Associação dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua, no valor de 80 000,00 €. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO  

A CLUBES COM FORMAÇÃO  

DESPORTIVA 

62 – Pelo Sr. Presidente foi presente uma proposta para atribuição de subsídio aos seguintes 

clubes: 

- Futebol Clube de Fontelas .............................................................................15 000,00 € 

- Associação Desportiva de Godim .................................................................20 000,00 € 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir os subsídios propostos. 

 

PERMUTA DE LUGAR  

DE FEIRANTE  -  

63 - Foi presente um requerimento do Sr. João Jorge Loureiro Botelho a solicitar à Câmara que 

lhe seja autorizada a troca de títulos de Ocupação do Espaço de Venda entre o seu lugar nº 84  

e o lugar nº 69 pertencente a António José Silva Dias. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“ O requerido encontra-se previsto no nº 2 do artº 34 do Regulamento da Actividade de 

Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária”. 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a permuta. 

 

INFORMAÇÃO 

FASEAMENTO DE RENDA  

BAIRRO JAE – SR. JOÃO  

MANUEL DA CONCEIÇÃO  

MONTEIRO 

64 - Pela Divisão de Desenvolvimento Social foi presente uma informação referente ao 

munícipe João Manuel da Conceição Monteiro, residente no bairro da Junta Autónoma de 

Estradas, sobre o faseamento da actualização da renda da sua habitação. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

Mais deliberou restituir os valores já recebidos em excesso. 

 

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO  

E CONSTRUÇÃO “ DOUROLAR “  



 

RECTIFICAÇÃO DO LOTEAMENTO  

65 – Foi presente um requerimento da Cooperativa Dourolar a solicitar a apreciação dos 

valores referente aos loteamentos, no tocante às áreas dos lotes e ás cedências nas anteriores 

fases e ao terreno sobrante, uma vez que, para finalizarem o projecto de construção, os 

valores das áreas não correspondem à realidade. 

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

serviços, já que não resulta da rectificação solicitada qualquer alteração da área de construção 

nem á área de cada lote. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de  25 de Fevereiro a 10 de Março /10 – Saldo do dia 10 de Março            

- Trinta e dois mil, quatrocentos e doze euros e oitenta e oito cêntimos. 

 

LAURINDA DA CONCEIÇÃO  

BATISTA GUEDES – CEDÊNCIA  

DE TERRENO PARA ALARGAMENTO  

DA RUA – LUGAR DO CERRO,  

ESCÁVEDAS – VILARINHO DOS  

FREIRES, PESO DA RÉGUA 

66 - Foi presente um ofício de Laurinda da Conceição Batista Guedes, a informar da cedência 

de 16 metros quadrados à Via Pública, para alargamento da rua que vai do largo das 

Escávedas ao lugar do Cerro e em contrapartida lhe seja concedida a atribuição da licença de 

obras no mesmo lugar. 

Traz informação do Sr. Presidente do teor seguinte: 

“ Proponho compensação de 50% do valor da licença em causa.” 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta, sendo o valor da licença de 2 

855,60 €. 

 

43 º RALI  Á RÉGUA/ARMAMAR 2010  

DIA 06 E 07 DE MARÇO 

67 - Foi presente para ratificação um ofício do Clube Automóvel da Régua a solicitar a 

autorização / alvará, para a realização do 43º Rali à Régua/Armamar. 

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

“ Deferido, por motivo de urgência. 

Deve este despacho ser ratificado na próxima reunião de Câmara”. 

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho. 

 

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE  



 

S. LEONARDO E SANTA BÁRBARA  

DE GALAFURA – MONTARIA AO JAVALI  

PEDIDO DE APOIO 

68 - Foi presente um ofício da Associação de Caçadores de S. Leonardo e Santa Bárbara de 

Galafura, Recreativa, Cultural, Social, Festividades e Desportiva a solicitar um patrocínio/ 

donativo. 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 600,00 €. 

 

CLUBE DE CAÇA E PESCA DE  

VILA SECA DE POIARES  

69 – Foi presente um ofício do Clube de Caça e Pesca de Vila Seca de Poiares a solicitar um 

apoio para a realização da Montaria ao Javali. 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 600,00 €. 

 

RVT – RÁDIO DOURO FM 

AVENIDA SACADURA CABRAL  

EDIFICIO SIALTO – PESO DA RÉGUA-  

NOVO PROTOCOLO 

70 – Pela RVT, Rádio Douro FM foi presente um ofício solicitando alterações ao protocolo 

existente. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o novo protocolo, aumentando o apoio financeiro 

para 1 000,00 € mensais. 

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. 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

MARIA FORTUNATA SEQUEIRA  

NOGUEIRA – AVENIDA DE OVAR  

PESO DA RÉGUA – REQUERIMENTO 

PARA ALTERAÇÃO DO POLIGONO  

DE IMPLANTAÇÃO  

71 - Foi presente um requerimento de Maria Fortunata Sequeira Nogueira, residente na Avª de 

Ovar, Edifício Barretos, a requerer a alteração do polígono de implantação e ampliação da área 

referente ao lote 13, do loteamento da Quinta de S. Domingos, freguesia e concelho do Peso 

da Régua. 

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



 

“ Nada a opor à alteração do polígono de implantação e respectiva área, de acordo com o 

disposto no nº 8 do artº 27 do RJUE “ ... as alterações à licença de loteamento, com ou sem 

variação do número de lotes, que se traduzem na variação das áreas de implantação ou de 

construção até 3%, desde que não impliquem aumento do nº de fogos, ...são aprovadas por 

simples deliberação da Câmara Municipal”. 

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.  

 


