
 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

Nº 27 /2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes, Maria José Fernandes Lacerda, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Margarida Maria 

Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro participou na ordem de trabalhos a partir da 

deliberação n.º 602.  

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

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:  Aprovada por unanimidade.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva solicitou os seguintes 

esclarecimentos:  

- Quem nomeou os representantes da autarquia ao Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas, uma vez que não nos tinha sido comunicado nada e que estes iriam tomar posse no 

próximo dia 27 do corrente mês e já agora quem eram os elementos? 

- O porquê da não realização de reuniões do Conselho Municipal de Educação.  

- Se existe verdade no que consta sobre o encerramento dos Jardins de Infância de Loureiro e 

Galafura, e o que está a ser feito em relação ao levantamento do número de crianças?  

Como era possível que a autarquia estivesse a transportar uma criança de 3 anos de Galafura 

para a Régua (tendo esta criança Jardim de Infância lá) e o mesmo não acontecia com outras 

crianças que não têm Jardim na localidade onde vivem e se deslocam para a Régua?  

- Qual e que tipo de controlo existe sobre a alimentação prestada ao Jardim de Infância de 

Loureiro?  

O Presidente da Câmara sobre as questões apresentadas, esclareceu o seguinte:  

Que a indigitação dos elementos para o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas é da sua 

competência e que se mantinham todos os elementos do conselho anterior.  



 

Quanto às reuniões de Conselho de Educação, somente a não existência de assuntos que 

extrapolam o que está devidamente estabelecido na carta educativa, levaria a que esse 

conselho se reunisse. No entanto também reconhece que se deveria reunir esse conselho.  

Sobre o encerramento dos Jardins de Infância, não existe qualquer intenção nem fará qualquer 

sentido já que esse funcionamento depende do número de crianças que frequentem esses 

mesmos infantários.  

Quanto ao controle da alimentação, este é efetuado pela Técnica Superior com competências 

nesta matéria e adstrita a esta tarefa.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

TESOURARIA 

Balancete – Período de 12 de dezembro a 23 de dezembro /2013 – Saldo do dia 23 de 

dezembro – Trezentos e cinquenta dois mil, seiscentos e oitenta um euros e cinquenta oito 

cêntimos.  

 

PROPOSTA 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS  

DO VALE DOURO NORTE –  

NOMEAÇÃO DE MEMBROS DA  

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL  

597 – Foi presente um ofício da Associação de Municípios do Vale Douro Norte, a solicitar 

indicação de dois Vereadores representantes da Câmara Municipal para a Assembleia 

Intermunicipal da AMVDN.  

Pelo Sr. Presidente foi presente uma proposta do teor seguinte:  

“ De acordo com o ofício remetido pela Associação de Municípios do Vale do Douro Norte e 

tendo em vista a instalação da nova Assembleia Intermunicipal da AMVDN, constituída pelos 

Presidentes e dois Vereadores de cada uma das Câmaras dos Municípios associados, 

proponho que os Vereadores que representam o Município do Peso da Régua sejam:  

- Prof. José Manuel Gonçalves;  

- Eng.º Mário Francisco Cancela Mesquita Montes”.  

A Câmara deliberou por maioria, com abstenção da Vereadora do Partido Socialista Margarida 

Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva, aprovar a proposta apresentada. 

 

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO LOURENÇO  

BAIRRO FUNDAÇÃO SALAZAR, BLOCO 18  

CASA 1º DTº - PESO DA RÉGUA  

COMPRA DE HABITAÇÃO  

598 - Foi presente um requerimento do Sr. Francisco da Conceição Lourenço, residente no 

Bairro Fundação Salazar, bloco 18, casa 1º Dtº, Peso da Régua, que, por não poder 



 

autofinanciar a compra da habitação onde reside, requer que a mesma seja feita em nome da 

filha Carla Cristina Ferreira Majora Pinto com quem sempre residiu.  

Traz  informação da DAF do teor seguinte:  

“ De acordo com o nosso regulamento das condições de venda das frações autónomas do 

Bairro Fundação Salazar podem candidatar-se à aquisição do fogo, o arrendatário que o ocupe 

e a requerimento deste, os seus parentes ou afins na linha reta descendente que 

comprovadamente com ele viva há mais de um ano e desde que se destine à habitação 

própria, regular e permanente do adquirente e do seu agregado familiar e que não possua 

outra habitação própria no concelho de Peso da Régua e concelhos limítrofes.  

Ora,  

A requerente cumpre todos requisitos exigidos exceto o de possuir habitação própria no 

concelho de Peso da Régua, por compra em 6/12/2000, fração AH, bloco 3, sito na Avenida de 

Ovar (informação prestada pelo registo predial), o que de acordo com a alínea b) do 

regulamento acima mencionado é condição bastante para indeferir a pretensão.  

No entanto cabe a V.ª Exª. aferir esta informação”.  

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

serviços.  

 

PROPOSTA 

PLANO DE FEIRAS 2014  

599 - Pelo Sr. Vereador em Regime de Permanência, foi presente a proposta do teor seguinte:  

“De acordo com o nº 6 do artº. 18º do Decreto-Lei nº. 27/2013 de 12 de abril, as Câmaras 

Municipais devem até ao início de cada ano civil aprovar e publicar no seu sítio na Internet o 

seu plano anual de feiras e os locais, públicos ou privados, autorizados a acolher estes 

eventos.  

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal aprove o seguinte plano de feiras para o ano 

de 2014:  

Feira Semanal  – Quartas – Feiras  

Dias -  01, 08, 15, 22 e 29 de janeiro; 05, 12, 19 e 26 de fevereiro; 05, 12, 19 e 26 de março; 02, 

09, 16, 23 e 30 de abril; 07, 14, 21 e 28 de maio; 04, 11, 18 e 25 de junho; 02, 09, 16, 23 e 30 

de julho; 06, 13, 20 e 27 de agosto; 03, 10, 17 e 24 de setembro; 01, 08, 15, 22 e 29 outubro; 

05, 12, 19 e 26 de novembro; 03, 10, 17, 24 e 31 de dezembro. 

Feira Franca Anual  – 14 de agosto.  

Local  - Parque Multiusos – Avenida do Douro”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

PROPOSTA 

600 - Pelo Sr. Vereador em Regime de Permanência, foi presente a proposta do teor seguinte:  

“ No âmbito das competências atribuídas pela Lei 27/2013 e atendendo ao facto de a 

realização da Feira Semanal prevista para o dia 1 de janeiro de 2014 coincidir com um dia 



 

feriado, proponho que, à semelhança do que aconteceu com a feira do dia 25 de dezembro, 

seja a mesma antecipada para o dia 31 de dezembro de 2013”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

SARA MARIA PARDAL COUTINHO  

PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO  

PARA PASSAGEM DE ANO 2013/2014  

601 - Foi presente um requerimento de Sara Maria Pardal Coutinho, proprietária de 

estabelecimento comercial de cafés, denominado de “Meu Jardim”, com sede no Lugar do 

Carvalho, Peso da Régua, a requerer o alargamento de horário para a passagem de ano do dia 

31/12/2013 para 01/01/2014 até ás 4 horas da manhã.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 2 do artigo 2º do Regulamento de Abertura e Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços, os cafés, cervejarias, casa 

de chá, restaurantes, snack bares, poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da 

semana. O regime de exceção, estabelecido para o alargamento dos limites fixados no regime 

geral, no qual o requerente se pretende enquadrar, é da competência da Câmara Municipal (n.º 

1 do art.º 3 do mesmo regulamento), que terá que analisar se os fundamentos que apresenta 

cabem ou não nos requisitos exigidos para o efeito:  

a) Situarem-se os estabelecimentos em locais em que o interesse de atividades 

profissionais ligados ao turismo o justifique;  

b) Não afetem a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes;  

c) Não desrespeitem as características sócio culturais e ambientais da zona, bem como 

as condições de circulação e estacionamento.  

Segundo informação prestada pala DGT o estabelecimento possui licença de utilização com o 

n.º 50/04.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS  

 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA  

“AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA  

TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO  

NORMAL, PARA AS INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS  

DA CIMDOURO E AFINS”.  

602 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado na informação da 

DOP sobre o Concurso Público Internacional para aquisição de energia elétrica em média 

tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, para as instalações dos Municípios da 

CIMDOURO e afins”.  



 

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva pediu esclarecimentos sobre o levantamento 

onde constavam equipamentos inativos e que certamente onerariam o resultado final.  

O Presidente da Câmara esclareceu que esses equipamentos existem instalados em locais ou 

edifícios onde se realizam eventos informais sem continuidade e que sem energia, não 

poderiam ser efetuados, e que por essa razão fazem parte desse levantamento.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA, EM MÉDIA TENSÃO,  

BAIXA TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO  

NORMAL, PARA AS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO  

DO PESO DA RÉGUA 

603 – A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta.  

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram onze horas, da qual se lavrou a 

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

 


