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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 20 DE MARÇO DE 2014 

 

Nº 6 /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 maioria, com abstenção do Vice – Presidente 

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 solicitou informação, sobre a 

quem cabe a responsabilidade do fornecimento do material de desgaste aos Jardins de 

Infância para apoio à família e quem efetua essa mesma entrega.  

O Vice – Presidente informou que a responsabilidade do fornecimento desse material é da 

Câmara Municipal e a sua distribuição é do Agrupamento de Escolas.  

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

que liga a Quinta do Cedro à Rua da Lousada. Ainda acrescentou que a prova lá realizada do 

Enduro Rotas do Douro, provocou ainda mais estragos a acrescentar aos já existentes.  

O Presidente esclareceu que já tinha solicitado aos serviços para se deslocarem ao local, a fim 

de verificar o estado daquele troço, mas que até ao momento ainda não tem qualquer 

informação.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro chamou a atenção para a má aparência 

dos contentores do lixo, apresentando alguns buracos, outros sem rodas, e até como dizem 

alguns moradores, com falta da sua desinfeção.  

O Presidente informou que os contentores pertencem à autarquia, procurando esta minimizar 

os seus custos, estando aos poucos a reparar e a repor outros contentores. Esta situação será 



 

normalizada após a concretização do concurso que está a ser realizado pela A.M.D.V.N. para 

um grupo de municípios.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro questionou sobre novos desenvolvimentos 

do Hospital D. Luiz I.  

O Presidente informou da existência de uma reunião com o Presidente da A.R.S. Norte, 

estando em discussão propostas previamente acordadas com a Santa Casa da Misericórdia, 

estando estas a serem já analisadas pela respetiva A.R.S. Norte.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro pediu esclarecimento sobre um pedido de 

agendamento de reunião, pela nova associação desportiva (voleibol) de Peso da Régua.  

O Presidente informou que tem conhecimento que o Presidente desta nova Associação 

Desportiva se tem deslocado e tido contactos com os serviços desta autarquia para resolução 

de algumas questões apresentadas, nomeadamente o agendamento de treinos e que 

naturalmente assim que possível seria recebido.  

 O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro deu conhecimento que também fazia parte 

desse clube como Presidente da Assembleia Geral e que tinham urgência nessa reunião para 

saberem dos horários que teriam possibilidade de realizarem os treinos.  

O Vice-Presidente José Manuel Gonçalves informou que no âmbito do pavilhão municipal 

haveria alguma dificuldade na questão de horas para treino uma vez que as mesmas são 

distribuídas no início da época desportiva.  

 O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro respondeu dizendo que ainda há pouco 

tempo tinham sido disponibilizados horários e instalações ao Clube Caça e Pesca também no 

âmbito do Voleibol.  

O Vice-Presidente José Manuel Gonçalves esclareceu que apenas se referiu ao Pavilhão 

Municipal e que o Clube Caça e Pesca está a utilizar instalações no dos centros escolares, 

felizmente o município possuí hoje muitos espaços desportivos alternativos e que naturalmente 

iriam existir outras possibilidades para o Clube de Voleibol.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro informou o executivo que tinha efetuado um 

telefonema ao Vereador responsável pelo pelouro das obras particulares, na sequência de uma 

informação que lhe tinham formulado nesse mesmo dia via telefónica, sobre uma obra que se 

estava a realizar na freguesia de Canelas, junto ao café do antigo presidente da junta, Sr. José 

Fernandes, questionando o seu licenciamento. No seu entendimento a obra estaria a realizar-

se numa rua estreita e que poderia ser uma oportunidade para se ganhar algum espaço 

naquela via.  

O Vereador respondeu-me no momento não poderia dar qualquer resposta, mas que iria 

mandar verificar a obra identificada.  

Após a deslocação dos fiscais à dita obra, foi-me transmitido que teriam dito ao dono da obra, 

que a denúncia dessa mesma obra, teria partido do Vereador do Partido Socialista. 

Nunca foi essa a sua intenção, mas sim participar junto da autarquia uma preocupação que 

alguns moradores daquela área me confiaram.  



 

O Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes confirmou o telefonema realizado no dia 

17 de março e que foram verificar a dita obra, se a mesma estava ou não a coberto de 

licenciamento, e a ser executada de acordo com o referido licenciamento, isto após o 

telefonema do Sr. Vereador.  

O Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes informou ainda que a obra estava 

devidamente licenciada, a decorrer dentro da legalidade tendo o processo de licenciamento da 

mesma tinha respeitado todas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Referiu ainda que 

o Fiscal Municipal ao qual a área em causa está atribuída, quando se deslocou ao local de 

obra, não era conhecedor do autor do pedido de informação.  

Também informou que, quando para tal foi instruído, o Fiscal Municipal referiu que era 

conhecedor da situação da obra em causa e que a mesma estava a decorrer dentro da 

legalidade pois tinha recentemente feito uma visita ao local. Apesar desta informação foi o 

Fiscal instado a vistoriar a obra no sentido de verificar o cumprimento das condições do 

licenciamento da mesa.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

TESOURARIA 

Balancete – Período de 6 de março a 19 de março /2014 – Saldo do dia 19 de março – Um 

milhão, duzentos e onze mil, setecentos e quarenta e quatro euros e noventa oito cêntimos.  

 

ASSOCIAÇÃO CLUBE  

NATUREZA EXTREME 

2º ENDURO ROTAS DO DOURO 

 31 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento da 

Associação Clube Natureza Extreme, a requerer autorização para efetuar a prova desportiva, 

designada 2º Enduro Rotas do Douro no Peso da Régua.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 72 do Regulamento de Transferências para as 

câmaras municipais de competências dos Governos Civis (licenciamento de provas de âmbito 

intermunicipal) e possui todos os elementos necessários ao seu deferimento.  

A competição terá início e fim no Parque Multiusos de Peso da Régua.  

A taxa a pagar é de 15 €”.  

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

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

próxima reunião de câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

ESCOLA PROFISSIONAL DE  

DESENVOLVIMENTO RURAL DO RODO  

MARCHA SOLIDÁRIA  



 

 

32 - Foi presente um requerimento da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo a 

requerer autorização para a realização de uma marcha solidária a realizar nas ruas do Peso da 

Régua, no dia 1 de abril/2014 pelas 9 horas da manhã.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60 do regulamento das T.C.M.C.G.C. 

(licenciamento de divertimentos públicos).  

A taxa a pagar é de 12 €/dia”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

EXTINÇÃO DO DIREITO DE 

OCUPAÇÃO DE LUGARES DE  

TERRADO NA FEIRA SEMANAL  

33 – Pelos serviços de Taxas e Licenças foi presente uma informação sobre a extinção do 

direito de ocupação de dois lugares do terrado na feira semanal, em nome de João Soares 

Morito e Solange Soares Cardoso.  

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 do lugar 

agora extinto, bem como outros existentes.  

 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO  

GODIM BOMBOS  

34 - Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi presente uma proposta de atribuição de subsídio de 1 

000,00 €.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio proposto.  

 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DA  

UNIÃO DE FREGUESIAS PESO DA RÉGUA  

E GODIM 

FESTAS EM HONRA DE S. FAUSTINO  

35 - Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi presente uma proposta de atribuição de subsídio de 1 

250,00 €.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio proposto.  

 

ASSOCIAÇÃO CLUBE NATUREZA EXTREME  

PARA A REALIZAÇÃO DA 2ª PROVA DO  

CAMPEONATO NACIONAL DE ENDURO  

36 - Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi presente uma proposta de atribuição de subsídio de 3 

000,00 €.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio proposto.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva pediu esclarecimentos sobre 

outros apoios dados á organização para além do montante já atribuído.  

O Vice – Presidente explicou que foi prestado apoio logístico. Mais esclareceu que esse apoio 

é dado normalmente às organizações que promovem os diversos eventos no concelho.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

MADALENA DA CONCEIÇÃO REBELO LINO  

RUA DAS TRAVESSAS, POIARES  

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE VEDAÇÃO 

 

37 - Foi presente um requerimento de Madalena da Conceição Rebelo Lino, residente na Rua 

de Travessas, Poiares, a requerer uma corrente com um cadeado, para vedar o terreno, para 

evitar que estacionem os veículos em frente ao seu portão.  

Traz informação da jurista do município do teor seguinte:  

“Atenta a natureza pública do espaço, não existindo dúvidas, por isso, sobre o caráter público, 

julgamos que o pedido da requerente deverá ser indeferido”.  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido.  

 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

MARIA FLORA MORAIS MONTEIRO  

SEDIELOS 

PESO DA RÉGUA 

38 – Foi presente um requerimento de Maria Flora Morais Monteiro, residente em Sedielos, 

Peso da Régua, a requerer parecer favorável para a constituição de compropriedade do prédio 

inscrito na matriz sob o art.º 67-D.  

Traz informação da D.G.T. do teor seguinte:  

“ Nada a opor. Propõe-se parecer favorável à constituição de compropriedade para o prédio 

rústico supra referido, nos termos do art,º 54º da Lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão da 

competente certidão.  

Da constituição/ampliação do número de compartes de prédios rústicos, não resulta o direito ao 

parcelamento físico do prédio em violação do RJUE.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

MARIA FLORA MORAIS MONTEIRO  

SEDIELOS 

PESO DA RÉGUA 



 

39 - Foi presente um requerimento de Maria Flora Morais Monteiro, residente em Sedielos, 

Peso da Régua, a requerer parecer favorável para a constituição de compropriedade do prédio 

inscrito na matriz sob o art.º 332-D.  

“ Nada a opor. Propõe-se parecer favorável à constituição de compropriedade para o prédio 

rústico supra referido, nos termos do art,º 54º da Lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão da 

competente certidão.  

Da constituição/ampliação do número de compartes de prédios rústicos, não resulta o direito ao 

parcelamento físico do prédio em violação do RJUE.  

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. 

 

 

 

 

 


