
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 30 DE ABRIL DE 2014  

 

Nº 9 /2014 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Maria José 

Fernandes Lacerda, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Luís Manuel Teixeira de Sousa 

Ribeiro e Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: José Manuel Gonçalves, Vice – Presidente.  

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 maioria com abstenção da Vereadora Maria 

José Fernandes Lacerda, por não ter estado presente.  

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 informou a Câmara sobre a 

falta de limpeza urbana na Rua Gaudêncio Pacheco e Olival Basto.  

O Sr. Presidente informou que vai providenciar para que os serviços executem essa limpeza, 

informando no entanto que o procedimento para a entrega da limpeza da cidade está 

terminado, o qual vai naturalmente evitar este tipo de situações.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou esclarecimentos acerca dos 

acordos de execução com as Juntas de Freguesia.  

O Sr. Presidente informou que se está a ultimar todos os considerandos para se iniciar as 

conversações com as Juntas de Freguesia para os respetivos acordos de execução.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro deu a conhecer á Câmara, de uma reunião 

realizada pelos amigos do hospital D. Luís I, ficando nessa mesma reunião a ideia de que o 

funcionamento do Hospital D. Luís I, no futuro, ficará em causa.  

O Sr. Presidente informou que não era esse o entendimento da câmara já que tinha estado 

presente nessa reunião o Sr. Vice-Presidente o qual transmitiu uma perspetiva positiva de que 

foi lá informado e discutido.  

Mais informou que a Santa Casa da Misericórdia devia tomar a iniciativa de fazer uma proposta 

à A.R.S., por não ter recebido até á data por parte daquela instituição qualquer iniciativa.  



 

 

PROPOSTA 

VOTO DE PESAR 

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

“Jorge Manuel Monteiro de Almeida nasceu a 20 de setembro de 1954. Era casado com Maria 

da Conceição Fraga da Costa e pai de três filhas.  

Ao falecer deixa a saudade numa família que amou incondicionalmente, mas também o 

respeito e a estima de todos os que contaram com a sua amizade, com o seu contributo 

pessoal, profissional e político.  

Jorge Manuel Monteiro de Almeida completou o ensino primário e secundário em Peso da 

Régua. Licenciou-se em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Coimbra.  

Exerceu medicina no concelho Peso da Régua, desde 1981, concretamente na extensão de 

saúde da freguesia de Fontelas e no Hospital D. Luiz I - serviços de Urgência e de 

Internamento. Foi Chefe de Serviço de Medicina Geral e Familiar na Sub-Região de Saúde de 

Vila Real. Foi Vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Real, tendo 

desempenhado funções de Coordenador da Unidade de Lamego.  

Foi Vereador da Câmara Municipal do Peso da Régua entre 1993 e 1997. Foi eleito para o 

mandato de 2009/2013, tendo desempenhado as funções de Vereador pelo período de um 

ano, entre 2009 e 2010.  

Foi Presidente da Assembleia Municipal do Peso da Régua entre 1997 e 2001.  

Foi Deputado à Assembleia da República, eleito pelo círculo de Vila Real, em 2005, integrando 

as Comissões de Saúde e Sub-Comissão de Agricultura, desempenhando ainda o cargo de 

Coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.  

Foi atleta do Sport Clube da Régua nas camadas juvenis e juniores. Foi Diretor da Secção 

Automóvel do mesmo Clube e membro do Conselho Fiscal. Foi médico do Sport Clube da 

Régua e do Futebol Clube de Fontelas, funções exercidas graciosamente.  

Foi Conselheiro do Conselho Interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, 

funções que ainda desempenhava.  

Foi Conselheiro do Conselho Regional da Casa do Douro entre 2004 e 2008.  

Era produtor-engarrafador de vinhos do Douro.  

Foi Presidente do Rotary Clube da Régua em 1993/94 e em 2001/2002.  

Era Confrade Efetivo da Confraria dos Enófilos da Região Demarcada do Douro.  

Era, desde 2005, Presidente da Assembleia Geral da Associação da Região do Douro para 

Apoio a Deficientes.  

Jorge Manuel Monteiro de Almeida destacou-se pela enorme capacidade interventiva na 

sociedade reguense, aos mais diversos níveis, desde o desportivo, ao social, passando pelo 

politico. Deu o melhor de si a tudo quanto se dedicou, sendo-lhe reconhecida grande 

determinação e persistência. A amizade e o companheirismo eram outros traços da sua 

personalidade.  



 

O dever de justiça impõe o reconhecimento público pela forma como contribuiu para o 

desenvolvimento do Peso da Régua.  

A Câmara Municipal do Peso da Régua manifesta pesar pela sua morte e apresenta sentidas 

condolências a toda a família.  

Assim:  

Proponho a aprovação de Voto de Pesar pela Câmara Municipal do Peso da Régua, bem como 

que seja dado conhecimento do teor do mesmo à família.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 17 de abril a 29 de abril/2014 – Saldo do dia 29 de Abril- Oitocentos e 

vinte mil, quinhentos e setenta dois euros e quarenta e cinco cêntimos.  

 

CARLOS E ANTÓNIO PINTO FARTURAS LDª  

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO  

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA  

61 - Foi presente um requerimento de Carlos e António Pinto Farturas Ldª de Santa Marta de 

Penaguião, a requerer licença de via pública para a instalação de uma roulote de farturas, junto 

ao parque de estacionamento, em frente á pastelaria Sirius.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 180 do capitulo III (ocupação da via pública) da tabela 

de taxas e licenças … Por cada e por dia – 34,90 €.  

Quanto ao local cabe a V. Exª pronunciar-se sobre a oportunidade da licença.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

SARA MARIA PARDAL COUTINHO  

PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO  

DE FUNCIONAMENTO PARA A FESTA TEMÁTICA  

ALUSIVA À PÁSCOA – CAFÉ MEU JARDIM  

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

Sara Maria Pardal Coutinho, proprietária do café “ Meu Jardim “, com sede no Lugar do 

Carvalho, Sedielos, a requerer o alargamento do horário de funcionamento para a festa 

temática da Páscoa, que irá decorrer do dia 18/04/2014 para o dia 19/04/2014.  

O horário pretendido será até as 04:00 horas da manhã do dia 19/04/2014.  

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 ás 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.  

d) A taxa a pagar é a prevista no n.º 91 do capitulo I da tabela de taxas e licenças –25,00 

€  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser submetido a ratificação pela 

Câmara Municipal “.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

PROPOSTA DE APOIO AOS JOGOS POPULARES  

GUIAS DA EUROPA  

6.º ENCONTRO DA AMIZADE  

63 - A Associação Guias e Escuteiros da Europa – Peso da Régua (Grupo S. Faustino, Grupo 

Nª Srª do Socorro) veio solicitar a este Município apoio para o desenvolvimento do evento 

acima mencionado, nos dias 10 e 11 de maio.  

Foi solicitado um subsídio para almoços e materiais de 1000€, assim como os seguintes apoios 

e autorizações que abaixo se transcrevem, com o respetivo custo associado para o município:  

- Autorização para a realização da 2ª Mostra/exposição na Avenida do Douro;  

-Utilização da Piscina Municipal (interior e exterior do equipamento) para atividades com os 

lobitos;  

- Cinco tendas com eletricidade, custo associado de 356,08€;  

- Utilização do Teatrinho no dia 10 de maio à noite para a realização da Velada/Fogo-de-

Conselho, custo associado de 250€;  

- 250 cadeiras para o Teatrinho + Palco no dia 10 de maio à noite, custo associado de 625€;  

- palco e montagem no largo D. Manuel Vieira de Matos no dia 11 para realização de Missa, 

custo associado de 100,40€;  

- 4 contentores de lixo no Clube de Caça e Pesca do Alto Douro, custo associado de 0€; 

- 8 grades de proteção no Clube de Caça e Pesca do Alto Douro, custo associado de 96€;  

- 25 sacos com brindes, custo associado de 81,25€;  

- 25 mesas, custo associado de 125€;  

- 50 bancos, custo associado de 150€;  

- Impressão de cartazes, livros e cartões, custo associado de 39,04€;  



 

Face ao exposto, e considerando o valor total de apoio logístico de 1.822,77€, proponho que se 

atribua 750,00€ como subsídio e que seja solicitado à associação a entrega nos 15 dias úteis 

após o evento um relatório da atividade, deixando a consideração superior de V. Exa. a 

decisão final.  

Relativamente à utilização das Piscinas Municipais deixo a consideração superior de V. Exa. a 

decisão de autorização das mesmas.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva, sobre a autorização para 

utilização da piscina, afirmou que dever-se-ia autorizar o requerido.  

O Vice-Presidente explicou que essa autorização dependia do regulamento e critérios 

utilizados, os quais inviabilizavam essa autorização e que são os seguintes:  

1 – Desde a entrada em funcionamento das piscinas municipais, que o princípio que norteia a 

utilização da mesma é o do utilizador/pagador, não tendo sido autorizada qualquer utilização 

gratuita do espaço.  

2 – Todas as atividades de grupo realizadas nos espaços aquáticos da piscina municipal são 

efetuadas numa lógica de prática organizada e orientada, com a coordenação de um técnico, 

não sendo o espaço orientado para uma lógica de diversão e ou recreação em parque 

aquático.  

3 - Mais informo que na fase preparação/reunião os responsáveis foram informados dos 

constrangimentos e limitações de utilização para os fins que pretendiam.  

4 – A autorização para o evento em causa abriria um precedente para utilizações futuras por 

parte de qualquer associação ou instituição do Concelho.  

5 – As atividades para este grupo serão realizadas e dinamizadas no polidesportivo do Centro 

Escolar da Alameda.   

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada, exceto a utilização da 

piscina.  

 

EXTINÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO  

DO LUGAR DO TERRADO NA FEIRA SEMANAL  

64 – Pela DAF, foi presente uma informação sobre a extinção do direito de ocupação do lugar 

do terrado na feira semanal:  

- Lugar n.º 8 – Manuel Soares Cardoso – por desistência  

- Lugar n.º 9 – Nestor Maia Sores – por desistência  

- Lugar n.º 99 – vago  

A Câmara deliberou por unanimidade mandar proceder à extinção do lugar mencionado na 

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

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

agora extinto, bem como outros existentes.  

 

 

 



 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

SONORGÁS – SOCIEDADE DE GÁS DO NORTE, S.A  

OBRAS DE EDIFICAÇÃO  

RESERVATÓRIO DE GÁS NATURAL  

65 - Foi presente para aprovação o projeto de arquitetura da Sonorgás – Sociedade de Gás do 

Norte S.A.  

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

“…Tendo em conta o exposto, propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, nos termos 

do artigo 20º do RJUE, relativo ao pedido de licenciamento para a instalação da unidade 

autónoma/reservatório de gás natural liquefeito ( UAGNL) e construção de edifício de 

apoio/controlo, no lugar supra referido….”  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura e concordar com a 

localização para a instalação daquela unidade.  

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.  

 


