
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 29 DE MAIO DE 2014 

 

Nº 11 /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.  

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.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou esclarecimentos sobre a colocação 

numa habitação de uns pilares em ferro no Lugar da Portela, na freguesia de Fontelas.  

O Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes esclareceu que sobre este assunto já 

tinha mandado a fiscalização verificar, aguardando a respetiva informação.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro questionou o Presidente da Câmara sobre 

o andamento dos acordos de execução com as juntas de freguesia e qual o seu ponto de 

situação.  

O Presidente informou que ainda não foi realizada qualquer iniciativa com os Presidentes das 

Juntas, mas que se está a desenvolver o processo.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro lembrou, conforme ficou acordado, que não 

tem sido entregue mensalmente os mapas solicitados do SIIAL.  

O Vice-Presidente sobre os mapas do SIIAL vai verificar junto dos serviços para que se 

proceda ao seu envio.  

Aproveitou para esclarecer o assunto questionado na reunião anterior sobre o pagamento, do 

protocolo, referente á obra do cemitério de Fontelas.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro pediu cópia de todo o processo.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva solicitou informação acerca 

da proposta do encerramento dos Jardins de Infância de Loureiro e Galafura.  



 

O Presidente respondeu que sobre esta matéria não houve mais nenhum desenvolvimento.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 15 de maio a 28 de maio/2014 – Saldo do dia 28 de maio – Um milhão, 

quatrocentos e um mil, setecentos e quarenta um euros e sessenta três cêntimos. 

CAFÉ “ MEU JARDIM “ DE  

SARA MARIA PARDAL COUTINHO  

SEDIELOS, PESO DA RÉGUA  

PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO  

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

Sara Maria Pardal Coutinho, proprietária do café “ Meu Jardim “, a solicitar o alargamento de 

horário de funcionamento para o dia 16 de maio, até ás 4h da manhã.  

Traz informação da DAF do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 2 do artigo 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 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.  

A taxa a pagar é a prevista no n.º 91º 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.  

 

COMISSÃO DE FESTAS 

DA ASCENSÃO  

GODIM 2014 

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

72 - Pela Comissão de Festas da Ascensão, foi presente um ofício a solicitar a atribuição de 

um subsídio para ajudar nas despesas para a realização das tradicionais Festas da Ascensão 

a realizar nos dias 28 de maio a 1 de junho/2014.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 250,00 €.  

 

RANCHO FOLCLÓRICO E RECREATIVO  

DE GODIM 

VIII FESTIVAL DE FOLCLORE DA ASCENSÃO  

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

73 - Foi presente um ofício do Rancho Folclórico e Recreativo de Godim a solicitar apoio 

monetário para a realização do VIII Festival de Folclore da Ascensão/2014.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 250,00 €.  

 

DUATLO  VILA REAL / DOLCE VITA DOURO  

74 - Foi presente um requerimento da organização Duatlo Vila Real a solicitar autorização para 

a afixação nos postes de iluminação pública de pendões verticais de divulgação, entre os dias 

31 de maio/2014 e o dia 8 de junho/2014.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Informo V.Exª que, este tipo de divulgação tem sido autorizada, no entanto, não é permitido 

que a mesma seja colocada nos postes de iluminação pública ou estruturas que comprometam 

a sua segurança”.  

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

serviços.  

Mais deliberou mandar informar que a publicidade afixada deverá ser removida logo após a 

data do evento.  

PROPOSTA DE ADENDA AO CONTRATO DE EXECUÇÃO  

N.º 338/2009 ( DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2ª SÉRIE, M.º 2 02 

DE 19 DE OUTUBRO DE 2009 ), A CELEBRAR ENTRE O  

MEC E O MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA, DA TRANSFERÊNCI A 

DE TRÊS RESIDÊNCIAS PARA ESTUDANTES EXISTENTES  

NO CONCELHO  

75 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a adenda apresentada.  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL  

FAUSTO DE JESUS MORAIS  

76 – Pela DDS foi presente uma informação sobre a atribuição de uma habitação social ao 

agregado familiar representado por Fausto de Jesus Morais, residente na Avenida Dr. Manuel 

de Arriaga, Peso da Régua.  

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

“ Face á presente informação, proponho o realojamento do agregado em habitação camarária”.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços e atribuir a 

habitação ao Sr. Fausto de Jesus Morais.  

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.  

 


