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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

Nº 23 /2014 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Manuel José Ramalho Ramos Paiva , 

Maria José Fernandes Lacerda, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro 

Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes. 

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

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública sem presenças.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas. 

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Sr. Vereador Manuel Paiva requereu cópia dos resultados das análises de água referentes a 

2014. 

Solicitou à Câmara que fosse disponibilizado armários e secretárias aos bombeiros, um espaço 

físico para os bombeiros voluntários, que poderia ser uma sala numa das antigas escolas 

primárias da cidade. 

Informou que no rodo, logo a seguir ao continente, existe um contentor de lixo que impede o 

normal fluxo de trânsito, e que junto do cemitério do Peso da Régua os resíduos estiveram por 

recolher durante 8 dias. 

Perguntou quando era iniciado o processo de recolha de lixo com a nova empresa. 

O Sr. Presidente informou que sobre o concurso falta somente o visto do Tribunal de Contas. 

O Sr. Vice Presidente aproveitou para informar que contactou o Presidente da CAP do 

Agrupamento de Escolas e tal como assumiu na última reunião o município não teve qualquer 

intervenção na proposta que apresentou ao conselho pedagógico, tal como tinha sido referido 

pela Srª Vereadora Margarida Osório na reunião passada, assim como em relação às cadeiras 

dos refeitórios dos antigos Jardins de Infância da Cidade algumas estavam ainda em armazém, 

tendo outras sido distribuídas por Jardins de Infância não tendo ainda informação para qual 

foram distribuídos.  



 

A Srª Vereadora Margarida Osório face às referências do Vice-Presidente, sobre o assunto 

exposto, e dadas as informações que obteve do Conselho pedagógico, referiu que na próxima 

reunião traria os documentos, em suporte de papel, para comprovar a veracidade das suas 

declarações em relação à componente de apoio à família para o pré-escolar.  

Solicitou ainda ao Sr. Presidente, em que situação estava a distribuição do Material de 

Informática prometido para os Jardins de Infância de Galafura e Loureiro e ainda como está a 

situação sobre as das cadeiras dos Refeitórios dos Centros Escolares para as crianças do Pré-

Escolar. 

O Sr. Vice-presidente esclareceu que nunca referiu que era da responsabilidade do 

Agrupamento a colocação ou reparação dos computadores, o que foi dito é que os problemas 

dos jardins deviam ser encaminhados para o município pelo agrupamento e como tal a Srª 

Vereadora, enquanto educadora deveria dar conhecimento ao agrupamento.  

A Srª Vereadora Margarida Osório lamenta profundamente que o Sr. Vereador José Manuel 

Gonçalves entenda como particulares as intervenções aqui feitas por ela só porque se referem 

à Educação e neste caso porque referiu que estava em falta material informático em dois 

Jardins de Infância, sendo um deles onde tinha estado a lecionar no ano letivo 2013/2014. 

Como sempre disse neste Órgão, a vereadora nunca levantou a voz para solicitar nada em 

particular, mas sim para solicitar aquilo que todos os Munícipes, sem exceção, têm direito 

sejam eles de que lugar/freguesia forem.  

O Sr. Vereador Luís Ribeiro questionou o local onde foram colocadas as cadeirinhas para as 

refeições e que não tendo sido colocadas em Loureiro e Galafura então foram colocadas sem 

qualquer critério. 

O Sr. Vice - Presidente informou que os serviços iriam fornecer dados sobre os locais onde se 

encontra colocado esse material. 

O Sr. Vereador Luís Ribeiro alertou para o perigo em que se encontram os moradores da rua 

da tapada no lugar de Alvações do Tanha, devido à possibilidade de derrocada do muro ali 

existente. Já existe um abatimento da estrada e o poste de iluminação que tinha sido reposto já 

se encontra com uma inclinação preocupante. 

Pediu esclarecimento sobre um acordo, entre a autarquia e o Sr. Barbosa aquando da obra da 

estação de saneamento/ Vilarinho dos Freires, em que este cedeu uma parcela  de terreno, 

cabendo à Câmara efetuar a ligação do seu saneamento à rede ligação, a qual  ainda não foi 

efetuada. 

O Sr. Presidente informou que é natural que o acordo exista e vai solicitar aos serviços 

informação do porquê desse acordo ainda não ter sido cumprido. 

O Sr. Vereador Luís Ribeiro informou que no lugar de Stº Xisto existem alguns moradores que 

inviabilizaram , aquando a realização da obra do saneamento a instalar o ramal de ligação à 

rede geral, mas que agora estão de acordo em ceder para  aquela primeira  ligação. 

O Senhor Presidente disse que já era conhecedor desta nova vontade e que logo que exista 

oportunidade económica, que pensa ser a breve prazo, vai-se proceder à instalação do ramal 

em causa. 



 

  

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 30 de outubro a 12 de novembro /2014 – Saldo do dia 12 de novembro 

– quatrocentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta euros e vinte e cinco cêntimos. 

 

- ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO  

CLUBE DE VOLEIBOL DE PESO DA RÉGUA  

184- Foi presente pelo Senhor Presidente uma proposta do teor seguinte: 

Tendo por base as atividades de natureza desportiva, juvenil, cultural, musical, recreativa e 

social desenvolvidas no Concelho e a própria dinâmica associativa, aliadas ao trabalho que a 

Autarquia desenvolveu em parceria com as Associações, de forma a rentabilizar recursos 

disponíveis e diversificar a oferta, recreativa, cultural e de solidariedade no concelho e de 

acordo com a alínea u) do número 1, do artigo 33, da Lei nº 75/13 de 12 de setembro, 

proponho a atribuição dos seguintes subsídios: 

Associações Desportivas -02/04.07.01. 

Clube de Voleibol de Peso da Régua -1.500,00€.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 1.500,00€. 

O Sr. Vereador Luís Ribeiro não participou nesta deliberação. 

 

CAFÉ 25 DE ABRIL  

DORA FILIPA OLIVEIRA REIS  

LUGAR DA RIBEIRA DO RODO  

PESO DA RÉGUA 

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

Dora Filipa Oliveira Reis, residente no lugar da Ribeira do Rodo, Edifício do Parque, Godim, a 

requerer autorização para a realização de um espetáculo de Karaoke no dia 31 de outubro até 

ás 2 horas, no seu café denominado Café 25 de Abril. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15 do Dec.Lei 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar a 

realização de atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se tipificado na alínea f) 

do n.º 1 do art.º 2 e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15 da referida lei. 

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 pela 

Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho. 

 

 



 

MÉRITO REBELDE 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E  

RECREATIVA DE ABAÇAS  

VILA REAL  

MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA  

186- Foi presente um requerimento da Mérito Rebelde – Associação Cultural e Recreativa de 

Abaças, Vila Real, a requerer licença para a passagem de um Passeio TT, no dia 7 de 

dezembro de 2014. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“ O requerido está de acordo com o previsto no n.º 5 do art.º 46 do Regulamento sobre 

Atividades Diversas Sujeitas a Licenciamento Municipal (licenciamento de provas de âmbito 

intermunicipal).  

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

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.  

 

 

 

 

 


