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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013 

 

Nº 4/2013 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Nei de Morais 

Teixeira, Salvador Costa Ferreira, António Manuel da Graça Peres Correia.  

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

e Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora.  

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

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 10 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.  

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

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

 

CÁLCULO DOS FUNDOS  

DISPONÍVEIS – UTILIZAÇÃO  

DO SALDO DE GERÊNCIA  

328 – Foi presente para aprovação a utilização do saldo de gerência do ano 2012.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a utilização do saldo de gerência 2012, no valor 

de 1 252 408,64 €, e aprovar o mapa dos fluxos de caixa do ano 2012.  

 

FREGUESIA DO PESO DA RÉGUA  

PEDIDO DE APOIO –  

FESTAS DE S. FAUSTINO 

329 – Foi presente para ratificação o despacho exarado no ofício da Junta de Freguesia do Peso 

da Régua, a solicitar autorização para o lançamento de fogo de artifício, nos dias 15,15 e 17 de 

fevereiro de 2013, nas festas de S. Faustino, entre as 8 h e as 24 h.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 



 

BÓRÓBAR  

MARTA SOFIA AZEVEDO MORAIS BARATA  

PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO  

DE FUNCIONAMENTO 

330 – Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de Marta Sofia 

Azevedo Morais Barata, exploradora do estabelecimento Bóróbar, na Rua Marquês de Pombal, 

Peso da Régua, a solicitar o alargamento de horário de funcionamento até às 04 h da noite de 

Sábado, dia 16 de fevereiro (com o intuito de se realizar um baile de máscaras).  

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

“ Deferido o pedido de alargamento de horário, por motivo de urgência, e atendendo à natureza 

festiva da data em apreço bem como ao enquadramento nas condições regulamentares 

excecionais previstas.  

Remeta-se á Reunião de Câmara para ratificação deste despacho”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 7 de fevereiro a 20 de fevereiro/2013 – Saldo do dia 20 de fevereiro – 

Novecentos e oitenta e nove mil, cento e vinte quatro euros e vinte e seis cêntimos.  

 

MARIA DE LURDES TEIXEIRA  

LEITÃO MEDEIROS 

LAMEGO 

CARTÃO DE VENDEDOR AMBULANTE  

331 - Foi presente um requerimento de Maria de Lurdes Teixeira Leitão Medeiros, natural de 

Sande, Lamego, a requerer a emissão do cartão de vendedor ambulante, a fim de proceder à 

venda de fruta que produz, como os figos, cerejas, tangerinas, uvas e pêssegos.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ As concessões de cartões de vendedores ambulantes encontram-se suspensas desde 

06/12/2004. No entanto nos anos de 2006,2008,2010 e 2011, foram concedidos cartões para a 

venda de fruta, para determinados meses e lugares (casos da venda de cereja e melão).  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido por este tipo de venda não se 

enquadrar nos espaços agora requalificados.  

 

ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES DO  

DISTRITO DO PORTO, DOURO E MINHO 

332 - Foi presente um requerimento da Associação de Feirantes do Distrito do Porto, Douro e 

Minho, a solicitar autorização para a realização da feira no dia 1 de maio de 2013, Feriado 

Nacional.  



 

Traz informação da DAF do teor seguinte:  

“ Por deliberação da Câmara Municipal, n.º 276 de 13 de dezembro de 2012, foi aprovado o 

plano anual de feiras.  

Nesse plano ficou determinado que a feira que coincidia com o dia 1 de maio de 2013 (feriado 

nacional), será antecipada para o dia 30 de abril de 2013”.  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido, fazendo prevalecer o plano anual 

de feiras já aprovado.  

 

PROPOSTA 

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

“ … Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de ser reservado para inumação 

dos restos mortais dos párocos e padres que prestaram serviço na Paróquia do Peso da Régua 

a sepultura número 9 do Talhão 17 do Cemitério desta freguesia”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

Mais deliberou mandar informar os trabalhadores do cemitério do conteúdo desta deliberação.  

 

PROPOSTA 

REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DO DIREITO  

DE OCUPAÇÃO DE LUGARES DE TERRADO  

NA FEIRA SEMANAL  

334 – A Câmara deliberou por unanimidade mandar proceder á extinção dos lugares 

mencionados na proposta, mantendo-se as dívidas existentes até á data desta deliberação.  

Mais deliberou mandar proceder á abertura do respetivo concurso para preenchimento dos 

lugares agora extintos, bem como outros existentes.  

 

ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO  

DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS  

335 – Atendendo ao momento de crise que se atravessa e mantendo-se válidos os 

pressupostos mencionados em deliberação de câmara tomados em anos anteriores, a Câmara 

deliberou por unanimidade não atualizar a tabela de Taxas e Licenças.  

 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO ENTRE  

O INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA  

REABILITAÇÃO URBANA, IHRU,IP  

E O MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA 

336 - Foi presente a minuta do contrato para arrendamento de 10 frações autónomas do Bairro 

das Alagoas destinadas à habitação, tendo como fim a desocupação das barracas existentes 

na Barragem de Bagaúste.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato.  

Mais deliberou que o ponto 2 da cláusula 6 seja devidamente esclarecido.  



 

 

 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AOS  

CLUBES COM  FORMAÇÃO DESPORTIVA  

337 – Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi presente uma proposta de atribuição de subsídios a 

clubes com formação desportiva do teor seguinte:  

“ Tendo por base as atividades de formação desportiva desenvolvidas e a própria dinâmica 

associativa, aliadas ao trabalho que a Autarquia desenvolve em parceria com as Associações, 

de forma a rentabilizar recursos disponíveis e diversificar a oferta de formação desportiva no 

concelho e de acordo com a alínea b) do número 4, do artigo 64, da Lei n.º 169/99 de 18 de 

setembro, proponho a atribuição dos seguintes subsídios: --- 

- Futebol Clube de Fontelas  ………………………………………………   13 500,00 € 

- Associação Desportiva de Godim ……………………………………….    14 400,00 € 

- Associação Amigos Abeira Douro ……………………………………....      5 000,00 € 

- Grupo Desportivo da Ferraria ……………………………………………..   3 500,00 € 

Com a aprovação desta proposta e após assinatura do protocolo de formação, o pagamento 

será feito de acordo com a disponibilidade financeira do Município.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar os subsídios propostos.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

JOSÉ GUEDES VAZ OSÓRIO 

PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE  

TOPONÍMIA 

338 - Foi presente um requerimento do Sr. José Guedes Vaz Osório, residente no lugar do 

Coval, Peso da Régua, a requerer a atribuição de topónimo para o arruamento onde reside.  

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

assim o requerido.  

Mais deliberou reforçar junto dos CTT, através de ofício, a pretensão do requerente.  

 

LÍDIA M. MARTINS S. MONTEIRO  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

MOURAMORTA 

339 - Foi presente um requerimento de Lídia Maria Martins Sousa Monteiro, residente na Rua 

de Santa Comba, Moura Morta, Peso da Régua, a requerer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 243-A (parte), com a emissão da 

respetiva certidão.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Nada a opor à constituição de compropriedade”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 



 

INSTALAÇÃO DO POSTO DE VENDAS –   

MURO- 

DOURO VERDE TURISMO 

340 - Foi presente uma exposição da firma Douro Verde Turismo, sobre uma vedação existente 

entre o posto de vendas e o limite do terreno do Hotel Régua Douro.  

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

“ De acordo com a exposição apresentada, propõe-se decisão quanto à manutenção do pano 

executado – altura do quiosque, definido como para suporte dos quadros da luz/água e de 

proteção/ocultação do equipamento de ar condicionado, se considerar que o mesmo não 

prejudica o arranjo envolvente do posto de vendas aprovado”.  

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

proceder em sua conformidade.  

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

 


