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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 3 DE ABRIL DE 2014  

 

Nº 7 /2014 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES:  José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro e 

Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora.  

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

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião pública com duas presenças.  

- Sr. Joaquim Pinto Almeida e Maria Salvação Glória Pinto, residentes no Salgueiral, Peso da 

Régua. Apresentaram o problema das parcelas de terreno em frente ás suas casas, que em 

tempos foram cedidas pela câmara e que após sentença judicial, foram entregues ao Sr. 

Armindo Letra.  

Os terrenos encontram-se atualmente transformados em lixeira e arrumo de entulhos e para os 

quais solicitam a intervenção da câmara para que seja notificado o atual proprietário afim de 

proceder á respetiva limpeza. Mais solicitaram que fosse ativado o caminho que sempre existiu 

naquele lugar.  

O Presidente da Câmara após explicar o historial desses terrenos, informou os presentes que 

vai mandar a fiscalização verificar a situação e que é intenção da câmara restituir o uso integral 

do caminho existente naquele lugar.  

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 referiu que esta semana lhe 

foi dado conhecimento sobre as Sessões de Natação para os Jardins de Infância, e que ficou 

surpreendida com o número de aulas destinado, apenas três sessões. Acrescentou que há 

bem pouco tempo, numa Reunião de Câmara, tinha feito referência a que no ano anterior 

tinham sido destinadas cinco sessões e que estas eram muito poucas. Perante a resposta do 

Sr. Vice-presidente de que não houve outra possibilidade, mas que este ano iriam tentar 



 

solucionar a situação face ao comunicado que recebeu do Órgão de Gestão do Agrupamento a 

Vereadora perguntou como era possível que tal estivesse a acontecer.   

O Vice-presidente da Câmara informou que no momento não era detentor desse 

conhecimento, mas que iria efetuar uma consulta aos serviços, afim de prestar o devido 

esclarecimento.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro pediu novamente esclarecimentos sobre o 

caminho que liga a Quinta do Cedro à Rua da Lousada.  

O Presidente esclareceu que naquele troço já tinham sido efetuados alguns reforços e que não 

tem sido possível efetuar mais reparações nem outro tipo de intervenção.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro alertou para o mau estado do caminho que 

liga a Praça Renato Aguiar à Casa do Douro, caminho que acompanha o “ Tondela”.  

O Presidente da Câmara informou que existe um projeto para aquele caminho de arruamento 

normal transitável, mas não tem sido possível pô-lo em prática.  

No entanto os serviços, dentro dos critérios definidos, vai tentando satisfazer todos os 

problemas existentes no concelho.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva em relação ao assunto 

levantado pelo Vereador Luís Ribeiro sobre o mau estado da rua que vai da Praça Renato 

Aguiar ao Armazém 30 da Casa do Douro e perante a resposta do Sr. Presidente de que havia 

muitas situações para resolver e que tinham que atender ao número de Munícipes, a 

Vereadora Margarida Osório referiu que apesar de os Munícipes serem poucos, pagam os 

impostos como todos os demais, construíram as suas habitações legalmente e possuem os 

devidos comprovativos passados pela Autarquia, tendo desta forma o direito a condições 

mínimas de acesso às suas residências.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro questionou o Presidente se existia alguma 

informação, da visita do Secretário de Estado da Saúde, sobre o Hospital D. Luiz I.  

O Presidente da Câmara esclareceu que não havia nada a acrescentar ao que já tem vindo a 

ser desenvolvido a nível da ARS Norte.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou informação sobre a situação do 

concurso da EB 2,3.  

O Presidente da Câmara informou que não existe mais informação do que aquela que já foi 

vinculada em reuniões anteriores.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro pediu esclarecimentos sobre as novas 

competências a delegar às Juntas de Freguesia do concelho, chamando à atenção do 

despacho, sobre esta matéria do Secretário de Estado.  

O Presidente da Câmara esclareceu que o executivo, com base no documento produzido pelo 

A.N.M.P. e o conhecimento real do concelho está a realizar uma avaliação para reunir com os 

Presidentes das Juntas de Freguesia.  

O Sr. Presidente informou os Srs. Vereadores que atendendo que a próxima reunião pública 

agendada para o próximo dia 1 de maio, por ser feriado nacional, vai ser antecipada para o dia 

30 de abril /2014.  



 

Os vereadores ficaram cientes desta alteração e por se tratar de reunião pública, vai ser 

publicado o respetivo edital.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 20 de março a 2 de abril /2014 – Saldo do dia 2 de abril – Novecentos 

e sessenta mil, cento e cinquenta e sete euros e setenta e nove cêntimos.  

 

HASTA PÚBLICA  

LOJA DO MERCADO MUNICIPAL  

40 - Pelo Sr. Vereador em Regime de Permanência, foi presente uma informação sobre um 

espaço de venda, loja interior no mercado municipal que se encontra de vago, cuja 

competência da Câmara Municipal é autorizar a concessão do direito de exploração, através de 

arrematação em hasta pública e licitação verbal.  

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

“ À Reunião de Câmara, propondo, que seja aberto o procedimento com vista à concessão do 

direito de exploração do espaço de venda”.  

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

mandando proceder á abertura do respetivo procedimento.  

 

MUNICÍPIO DE MURÇA 

X FEIRA DO AZEITE E VINHO DE MURÇA  

41 - Foi presente um ofício do Município de Murça, a solicitar autorização para a colocação de 

publicidade alusiva á X Feira do Azeite e Vinho de Murça na área territorial do Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, mandando informar que a 

publicidade afixada deverá ser removida logo após a data do evento.  

 

CERCIMARANTE 

CAMPANHA DO PIRILAMPO MÁGICO 2014  

42 - Foi presente um requerimento da Cercimarante a solicitar autorização de venda e 

divulgação do Pirilampo Mágico no Concelho de Peso da Régua, agendada para o período 

compreendido entre os dias 03 e 25 de maio.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no Dec. Lei n.º 87/1999 de 19 de março, e reúne os 

requisitos previstos na alínea c) do n.º 1 e n.º 2, não podendo ultrapassar os sete dias de 

peditório”.  

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

serviços.  

 



 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO  

OFICIAL DE CONTAS – AUDITORIA EXTERNA/  

REVISÃO LEGAL DAS CONTAS DO MUNICÍPIO  

PROPOSTA 

43 – Foi presente a proposta para a prestação de serviço acima identificado do teor seguinte:  

“ …Assim, face ao exposto, e tendo em conta o n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de 

setembro, e de acordo com o despacho do Exmº. Sr. Vice-Presidente da Câmara o seguinte:  

a) Que seja aprovada, pelo Órgão Executivo Municipal, a nomeação da empresa C & R 

Ribas Pacheco, SROC, para proceder, nos termos do n.º 2 do art.º 77º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, anualmente à revisão legal das contas do Município de 

Peso da Régua;  

b) Merecendo a presente proposta a aprovação do Executivo Municipal, deverá a mesma 

ser agendada para a próxima sessão das Assembleia Municipal, órgão competente á 

luz do aludido diploma legal, para aprovação e nomeação da empresa em causa”.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação á Assembleia Municipal.  

 

CARLOS JORGE FONSECA MOREIRA  

BÓRÓBAR  

PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO  

DE FUNCIONAMENTO 

44 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento de 

Carlos Jorge Fonseca Moreira, na qualidade de explorador do estabelecimento Bóróbar, na 

Rua Marquês do Pombal, a solicitar autorização de alargamento do horário de funcionamento 

até às 6:00 horas, dessa noite de Sábado, dia 29 de março.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 2 do art.º 2 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 duas 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.  

Mais informo que o estabelecimento em causa possui já autorização para funcionamento até às 

4:00 horas, de todos os sábados (deliberação camarária n.º 373 de 18/04/2013)”. - 



 

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

“ Face à informação tendo em conta o alargamento de horário já autorizado, indefiro o pedido.  

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

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

ESSILOR PORTUGAL  

RASTREIO VISUAL GRATUITO  

45 - Foi presente um requerimento da Essilor Portugal a solicitar autorização para a realização 

de um rastreio visual gratuito, a realizar nos dias 27 a 31 de maio de 2014, das 9 horas às 18 

horas, na Avª de Ovar (junto ao mercado municipal).  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerente encontra-se previsto no Capitulo III (ocupação da via pública) da Tabela de 

Taxas e Licenças.  

A taxa a pagar é de 30 €.  

Quanto á isenção solicitada no n.º 2 do art.º 26º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas Municipais, está previsto a isenção ou redução de taxas:  

-“ sem prejuízo das isenções previstas e em vigor, a Câmara Municipal poderá ainda conceder 

isenções do pagamento de taxas ao Município, às pessoas coletivas de direito público, 

pessoas coletivas de utilidade pública, instituições particulares de solidariedade social, 

associações culturais, desportivas e recreativas legalmente constituídas, associações e 

comissões de moradores e cooperativas de habitação económica, somente quanto aos atos e 

factos que se destinem diretamente à realização dos seus fins”.  

 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, mediante o pagamento das 

respetivas taxas.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

MARIA BENEDITA SILVA VIEIRA  

POIARES – PESO DA RÉGUA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

46 - Foi presente um requerimento de Maria Benedita Silva Vieira, residente na Freguesia de 

Poiares, Peso da Régua, a requerer parecer favorável á constituição de compropriedade, 

relativo ao prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o art.º 13-I.  

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

“ … Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à ampliação do número de 

compartes do prédio rústico, com a emissão da competente certidão”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

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.  

 


