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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 11  DE  DEZEMBRO 2014 

 

Nº  25/2014 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves, Vice – Presidente. 

VEREADORES PRESENTES: Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Maria José Fernandes 

Lacerda, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro, Mário Francisco Cancela Mesquita Montes  e 

Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

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

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS: Pública com uma presença, Sr. Paulo Jorge Aires Ribeiro, residente 

em Vilarinho do Tanha –Abaças, Vila Real. 

Questionou a Câmara sobre o cumprimento do acordo “ contrato” assinado entre a autarquia e 

a “ Rádio Salesianos”, o qual foi distribuído por todos os vereadores presentes. 

O Sr. Presidente explicou o conteúdo do contrato existente e as razões que levam à sua não 

concretização nomeadamente o envio por parte da “rádio salesianos” de documentação e 

faturação a fim de sustentar o pagamento das verbas acordadas. 

O Sr. vereador Luís Ribeiro solicitou explicações sobre o contrato assinado entre a autarquia e 

a “rádio salesianos”, solicitando cópia de todo o processo. 

O Sr. Presidente esclareceu o solicitado. 

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas. 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com a abstenção da vereadora   Maria 

José Fernandes Lacerda. 

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Sr. vereador Mário Montes entregou ao vereador Luís Ribeiro a listagem final das cauções 

solicitadas. 

O Sr. Presidente acordou com os vereadores que a reunião agendada para o dia 25 de 

dezembro 2014, por ser feriado de natal, vai realizar-se no dia 23 de dezembro. Os vereadores 

ficaram cientes desta alteração. 



 

O Sr. vereador Luís Ribeiro solicitou informação sobre os procedimentos havidos sobre o muro 

do lugar da Tapada/ Alvações do Tanha, deixando a sua preocupação pela não existência de 

sinalização naquele lugar que pode originar acidentes. 

Informou também que junto à estação elevatória das Pedreiras existe, no seu acesso, um muro 

desabado, o qual já era de conhecimento do Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara. 

Solicitou informação acerca de um pedido de alteração de contrato de arrendamento (palácio 

do moledo) e atualização dessa renda. 

Naquelas instalações existem problemas de infiltrações de águas. 

Questionou do porquê da iluminação da rua Dr. José de Sousa, desde a Junta Freguesia de 

Peso da Régua /Godim até ao centro de saúde não funcionar. 

O Sr. Presidente sobre as três primeiras questões vai solicitar informações aos serviços. 

Quanto ao problema da iluminação, este baseia-se simplesmente no mau funcionamento das 

empresas privadas a quem a E.D.P. adjudicou este trabalho. Estas empresas privadas não têm 

respondido às necessidades visíveis nos arruamentos de todo o nosso concelho estando a 

autarquia a insistir junto da E.D.P. para que esta resolva o problema. 

O Sr. vereador Manuel Paiva solicitou novamente que lhe fossem entregues as análises da 

água.  

O Presidente informou que vão ser enviadas por e-mail. 

O Sr. Vereador Manuel Paiva referiu novamente o problema do contentor existente no rodo que 

esta na via pública. 

O Sr. Presidente informou que o assunto vai ser verificado. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 27.de dezembro a 10 de dezembro /2014 – Saldo do dia 10 de 

dezembro – cinquenta e quatro mil trezentos e setenta euros e trinta e sete  cêntimos. 

 

-PLANO ANUAL DE FEIRAS  

200 - Pelo Chefe da Divisão Administrativa e Financeira foi presente uma informação do teor 

seguinte: 

“ De acordo com o n.º 2 do art.º 29 do Dl n.º 42/2008 de 10 de março, as câmaras municipais 

devem até ao inicio de cada ano civil aprovar e publicitar o seu plano anual de férias e os locais 

públicos ou privados, autorizados a acolher estes eventos. 

Nestes termos, proponho que a câmara municipal aprove o seguinte plano de ferias para o ano 

de 2015: 

Feira Semanal – Quartas-feiras  

Dias: 07,14,21,28 de janeiro;04,11,18 e 25 de fevereiro;04,11,18 e 25 de março;01,08,15,22 e 

29 de abril;06,13,20 e 27 de maio;03,09,17 e 24 de junho;01,08,15,22 e 29 de julho;05,12,19 e 



 

26 de agosto;02,09,16,23 e 30 de setembro;07,14,21 e 28 de outubro; 04,11,18 e 25 de 

novembro; 02,09,16,23 e 30 de dezembro. 

Feira Franca Anual – Dia 14 de Agosto 

Local: Parque Multiusos –Av. do Douro”.  

Traz despacho do Vereador em regime de Permanência do teor seguinte: 

“ Concordo remeta-se à reunião de Câmara para deliberação”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de feiras. 

 

-PLANO DE ESTUDOS-CURSO TÉCNICO SUPERIOR 

PROFISSIONAL EM ENOTURISMO 

201 - Foi presente um e-mail da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego a solicitar 

o parecer favorável à formação do curso técnico superior profissional de enoturismo.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao requerido. 

 

-PROPOSTA 

202 - Foi presente pelos Vereadores do Partido Socialista uma proposta sobre a atribuição do 

nome Dalila Rocha ao teatrinho do Peso da Régua. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento e submeter a proposta para 

análise das entidades parceiras do teatrinho ao Museu do Douro e IVDP. 

ATRIBUIÇÃO DE VERBA  

ASSOCIAÇÃO DOS VITIVINICULTORES INDEPENDENTES  

DO DOURO 

203- Foi presente um oficio da Associação dos Vitivinicultores Independentes do Douro, 

solicitando a comparticipação de uma verba para a realização de um seminário que se vai 

realizar no próximo dia 14 de dezembro. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar um subsídio de 250€.  

Mais deliberou apoiar logisticamente esta associação para a realização deste seminário. 

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.  

 


