
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 14 DE ABRIL 2016 

 

Nº 8 /2016 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

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

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

Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Vereadora Maria José Fernandes Lacerda.  

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

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública com presenças.  

Sr. Vítor Rui Guedes Teixeira, residente na Avª Dr. Manuel Arriaga, Edifício S. João 3, 1º Esqº, 

Peso da Régua. Informou a Câmara que a casa onde habita a sua mãe, Maria Filomena 

Mansilha Teixeira, Bairro da Câmara J.A.E. está numa situação degradante motivada por 

infiltrações de água.  

O Presidente informou-o que vai mandar verificar a situação.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção dos Vereadores José 

Manuel Gonçalves, Manuel José Ramalho Ramos Paiva e Margarida Maria Teixeira Osório 

Rodrigues da Silva por não terem estado presentes.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva solicitou informação acerca da intervenção da 

via na zona do Corgo, por obras de saneamento e para quando a sua resolução definitiva.  

O Presidente informou que a intervenção das empresas que efetuaram esses serviços foram 

feitas dentro dos requisitos exigidos.  

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva solicitou informação sobre a data de 

encerramento a veículos da Rua Marquês do Pombal.  

O Presidente informou que só após a colocação dos contentores “ enterrados “ é que se 

tomarão providências para o seu encerramento que em principio será para o fim de maio, 

princípio de junho.  



 

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva questionou sobre a 

representação do município no Dia Mundial da Árvore, por não ser compreensível que essa 

representação tenha sido efetuada exclusivamente por uma escola privada, deixando de fora 

todo o ensino público.  

Também questionou sobre uma atividade realizada pela biblioteca municipal, onde só foram 

convidados os Jardins de Infância privados, ficando de fora os jardins de infância públicos.  

O Vice-Presidente informou que vai mandar verificar a informação agora prestada, mas que 

essa possibilidade existe, já que a Biblioteca está aberta a todas as iniciativas públicas e 

privadas. Mais informou que o Jardim de Infância privado presente no dia Mundial da Árvore foi 

o único que mostrou disponibilidade para este tipo de iniciativa.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro expôs a situação da degradação do 

pavimento das vias dentro da cidade, mencionando que duas delas, facilmente poderiam ser 

intervencionadas. São elas o troço que liga a rotunda do Centro Escolar da Alameda à rotunda 

Renato Aguiar e duas ruas das muitas degradadas na Dourolar, Rua das Nogueiras e 

Cerdeiras, ruas que já não dão para os condutores se desviarem dos buracos sem entrarem 

noutros buracos.  

Solicitou informação sobre a reunião com a ACIR acerca da recolha de lixo.  

Alertou para a degradação do piso da ponte rodoviária, que atravessa o rio Douro, sugerindo 

que a autarquia alerte as E.P para este problema.  

O Presidente informou que os problemas existentes nas vias mencionadas estão devidamente 

sinalizados e que logo que exista disponibilidade, irão realizar-se.  

Quanto á reunião com a ACIR foi comunicado que a implementação dos contentores 

“enterrados” é uma realidade, faltando somente a definição do local.  

Sobre a ponte rodoviária, já se solicitou o alargamento da plataforma e que o trânsito a peões 

fosse interditado.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

62 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 31 de março a 13 de abril /2016 – Saldo do dia 13 de abril – 

Setecentos e oitenta um mil, quinhentos e setenta e um euros e vinte e cinco cêntimos.  

63 – BIKESERVICE 

2ª EDIÇÃO DO DOURO GRANFONDO 

EM CICLISMO 

Foi presente um requerimento da Bikeservice, organização de eventos desportivos da Póvoa 

de Varzim, a solicitar o licenciamento para a utilização da via pública na organização da 2ª 

Edição do Douro Granfondo em Ciclismo para Todos, que se realiza no dia 1 de maio de 2016, 

partindo da cidade do Peso da Régua.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  



 

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 46 do Regulamento Sobre Atividades Diversas 

Sujeitas a Licenciamento Municipal (provas desportivas de âmbito intermunicipal) e possui 

todos os elementos necessários ao seu deferimento.  

A taxa a pagar é de 15 €.  

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

serviços.  

 

64 - “FARTURAS PINTO” 

CARLOS & ANTÓNIO PINTO FARTURAS Ldª 

Foi presente um requerimento de Carlos & António Pinto Farturas Ldª, a requerer autorização 

de laboração da sua instalação móvel de restauração temporária, denominada “ Farturas Pinto” 

na Avª de Ovar (Parque de estacionamento), nos dias 30/04 a 04/05/2016.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido está previsto no n.º 181 da Tabela de Taxas Municipais – Ocupação da via 

pública (atrelados estacionados para o exercício de comércio e industria).  

A taxa a pagar é de 34,90 € por cada e por dia”.  

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

serviços.  

 

65 - RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 

EXERCICIO 2015 

A Câmara deliberou por maioria com voto de qualidade do Sr. Presidente e três votos contra 

dos Vereadores do PS, concordar com o documento apresentado.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

66 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO 2016 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o documento apresentado.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

67 - ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO 

DOS FUNDOS DISPONIVEIS 

A Câmara deliberou por maioria com voto de qualidade do Sr. Presidente e três votos contra 

dos Vereadores do PS, concordar com o documento apresentado.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

68 - ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE 

CONTROLO INTERNO 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração do Sistema de Controlo Interno.  

 



 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

69 - PROCESSO N.º 57/16 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

FRANCISCO CARLOS MOREIRA M. CARVALHO 

LUGAR DE LAGE CEDO – POIARES 

PESO DA RÉGUA 

Foi presente um requerimento de Francisco Carlos Correia Morais de Carvalho, residente em 

Canelas, Peso da Régua, a requerer parecer favorável á constituição de compropriedade do 

prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artigo 11-D.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

"...Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão."  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

70 - PROCESSO N.º 58/16 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

FRANCISCO CARLOS MOREIRA M. CARVALHO 

LUGAR DE LAGE CEDO – POIARES 

PESO DA RÉGUA 

Foi presente um requerimento de Francisco Carlos Correia Morais de Carvalho, residente em 

Canelas, Peso da Régua, a requerer parecer favorável á constituição de compropriedade do 

prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artigo 9-D.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

"...conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão."  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

71 - PROCESSO N.º 59/16 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

FRANCISCO CARLOS MOREIRA M. CARVALHO 

LUGAR DE LAGE CEDO – POIARES 

PESO DA RÉGUA 

Foi presente um requerimento de Francisco Carlos Correia Morais de Carvalho, residente em 

Canelas, Peso da Régua, a requerer parecer favorável á constituição de compropriedade do 

prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artigo 8-D.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

"...conclusão:  



 

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão."  

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.  

 


