
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 07 DE OUTUBRO DE 2010 

 

Nº 20/2010 

 

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 e Maria José Fernandes Lacerda. 

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, elogiando a Câmara pelas obras 

que estão a ser levadas a efeito na cidade.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção dos Srs. Vereadores 

Jorge Manuel Monteiro de Almeida e Maria José Fernandes Lacerda por não terem estado 

presentes.  

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

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena.  

Por motivos de urgência, foi aceite por unanimidade, a inclusão, discussão e aprovação na 

presente minuta, de dois documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia.  

 

PROPOSTA 

PLANO DE ACÇÃO “ FRENTE DOURO “  

PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO  

URBANA DA ZONA RIBEIRINHA DO  

PESO DA RÉGUA 

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

“ Considerando que:  

1. Se encontram concluídos ou em fase de conclusão os projectos: “Acesso ao Rio desde a 

Ponte”; “Redefinição e Adaptação do Arruamento até ao Interface de Transportes Públicos 

Rodoviários” e “ Interface de Transportes Públicos Rodoviários (Zona B – Parqueamento de 

Autocarros de Carreiras)”;  



 

2. Estes projectos entre outros, fazem parte integrante do Plano de Acção “Frente Douro”, 

tendo-se constituído como acções que dentro do mesmo Plano, vieram a obter financiamento 

na candidatura “Politica de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana”, conforme 

Protocolo de Financiamento assinado em 30 de Julho de 2008;  

3. Se torna urgente proceder à assinatura do Contrato de Financiamento para cada uma das 

Acções, por forma a que, o Município usufrua de um financiamento Feder de 80%, sendo para 

tal necessário a obtenção de pareceres junto de diversas entidades;  

4. Não se trata neste caso de projectos avulsos, mas de um Plano Urbanístico correspondente 

a uma Unidade de Execução de dimensão e importância assinalável, que contempla um 

conjunto de projectos, entre os quais constam os já referidos;  

5. Tais projectos se encontram na área correspondente ao território definido para o Plano de 

Pormenor do Parque Ribeirinho em fase de execução.  

Proponho que seja aprovado e enviado à Assembleia Municipal para discussão e aprovação, o 

referido Plano conjunto de projectos que se anexa.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

PROPOSTA 

“ACESSO AO RIO DESDE A PONTE”  

“REDEFINIÇÃO E ADAPTAÇÃO DO  

ARRUAMENTO ATÉ AO INTERFACE  

DE TRANSPORTES PÚBLICOS  

RODOVIÁRIOS” E “ INTERFACE DE  

TRANSPORTES PÚBLICOS RODOVIÁRIOS  

( ZONA B – PARQUEAMENTO DE  

AUTOCARROS DE CARREIRAS”.  

252 – Pelo Sr. Presidente foi presente para aprovação a proposta do teor seguinte:  

“Para cumprimento do estipulado na alínea a) do nº1 do Art.50º da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro, proponho a realização de uma Assembleia Municipal Extraordinária, que possa vir a 

realizar-se ainda durante o mês de Outubro, para que da mesma conste a discussão e 

aprovação do Plano Urbanístico, correspondente à Unidade de Execução que contempla de 

entre outros, os projectos: “Acesso ao Rio desde a Ponte”; “Redefinição e Adaptação do 

Arruamento até ao Interface de Transportes Públicos Rodoviários” e “Interface de Transportes 

Públicos Rodoviários (zona B – Parqueamento de Autocarros de Carreiras”.  

Estes projectos, resultam de acções previstas no Plano de Acção “Frente Douro”, em relação 

aos quais se torna urgente desenvolver os necessários procedimentos, com vista à assinatura 

dos contratos de financiamento, de forma a que nos mesmos, o Município possa obter uma 

taxa de financiamento Feder de 80%.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 



 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 23 de Setembro a 06 de Outubro /10 – Saldo do dia 06 de Outubro – 

Noventa e oito mil, seiscentos e noventa e sete euros e setenta e nove cêntimos.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

HENRIQUETA MESQUITA COUTINHO 

RUA BRANCA MARTINHO  

MERCADO MUNICIPAL  

PESO DA RÉGUA 

253 - Foi presente um requerimento da Srª Henriqueta Mesquita Coutinho, com sede na Rua 

Branca Martinho – Mercado Municipal – a requerer autorização para a ocupação temporária da 

loja do mercado, pertença de António Alexandrino M. Costa, em virtude de a sua loja estar 

danificada.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido não se encontra tipificado no Regulamento do Mercado Municipal, no entanto nos 

termos do n.º 2 do artigo 24 do mesmo regulamento “ As duvidas e omissões ...serão 

resolvidas pela Câmara Municipal...”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

EXPOSIÇÃO DE HENRIQUETA  

MESQUITA COUTINHO 

LOJA DO MERCADO MUNICIPAL  

PROPRIEDADE DA CÂMARA  

MUNICIPAL 

254 - Foi presente uma exposição de Henriqueta Mesquita Coutinho, representante legal da 

firma Henriqueta Mesquita Coutinho & Irmã Ldª, arrendatária da loja nº 122, localizada na Rua 

Branca Martinho, Mercado Municipal, a solicitar a reparação “ reposição” do tecto do seu 

estabelecimento, que ruiu.  

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

“ ...Assim e de acordo com todos os considerandos atrás citados, sou do parecer que a 

Câmara Municipal, como proprietário do imóvel, terá todo o interesse em mandar proceder à 

reparação do tecto do referido estabelecimento”.  

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

proceder á reparação do tecto do estabelecimento.  

 

VALDEMAR MAIA MADEIRA  

BAIRRO DAS ALAGOAS  



 

TRANSMISSÃO DE JAZIGO  

255 - Foi presente um requerimento de Valdemar Maia Madeira, residente no Bairro das 

Alagoas, Bloco 3, Entrada 7, 1º Esq.º e Ana Cardoso Inácio Maia, residente no Bairro das 

Alagoas, Bloco 1, Cave 32, herdeira e cônjuge de Manuel Jaime Maia, a requerer autorização 

de doação do jazigo de capela existente no cemitério do Peso da Régua em seu nome para 

José Alberto Ferreira Pinto, residente no Lugar da Tojeira, Godim, Peso da Régua.  

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

serviços.  

 

EXPOSIÇÃO DE MARIA DA CONCEIÇÃO INÁCIO REIS  

BAIRRO DAS ALAGOAS –  

PESO DA RÉGUA 

DÍVIDAS EM ATRASO DE LUGAR DA FEIRA  

256 - Foi presente uma exposição de Maria da Conceição Inácio Reis, residente no Bairro das 

Alagoas, Godim, Peso da Régua, em representação da comunidade cigana, a reclamar para 

que seja anulada a dívida antiga do lugar de feirante e pagarem mensalmente a importância 

devida do lugar que ocupam actualmente.  

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

requerido.  

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO  

REGULAMENTO DA ACTIVIDADE  

DE COMÉRCIO A RETALHO DE  

FORMA NÃO SEDENTÁRIA  

257 - Foi presente para aprovação a proposta de alteração ao Regulamento da Actividade de 

Comércio a Retalho de Forma Não Sedentária.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

Mais deliberou submeter a proposta à discussão pública.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

IMORETALHO – GESTÃO DE IMÓVEIS S.A  

LISBOA  

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL  

E ALARGAMENTO DA ÁREA DE  

ESTACIONAMENTO 

258 - No seguimento da deliberação n.º 139 de 02/06/2010, foi novamente presente o processo 

acima referenciado.  

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



 

“ Propõe-se a aprovação do projecto de arquitectura nos termos e condições da presente 

informação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura.  

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.  

 


