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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 7 DE DEZEMBRO 2016 

 

Nº 25 /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: Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora.  

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

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião pública com 4 presenças.  

- João Afonso Surreira residente na Rua Guedes Amorim.  

Solicitou resposta a uma carta, onde denunciava a construção ilegal de uma marquise junto á 

sua habitação.  

O Vereador Mário Montes informou que já mandou os serviços verificarem a situação 

mencionada.  

- Francisco Maria C. Pinto da Costa, residente no Lugar de Remostias, Lote 7, Peso da Régua.  

Solicitou á câmara que interviessem para que seja retirado um poste de iluminação que se 

encontra no seu terreno o qual inviabiliza a construção de uma entrada. A E.D.P. informou que 

o caso é da responsabilidade da câmara.  

O Presidente vai mandar verificar a situação.  

- Berta Santos residente no Largo do Eirô.  

Agradeceu á câmara o apoio dado á “ Avidouro”, mas que no momento necessitava de 

encontrar umas instalações a preço reduzido afim de minimizar os problemas económicos da 

associação.  

O Presidente informou que no momento a autarquia não dispõe de instalações disponíveis.  

- Eduardo Cassiano Nogueira Pinto de Miranda, residente na Avª Dr. Manuel de Arriaga, Peso 

da Régua.  

Solicitou ao Presidente da Câmara informação sobre a reunião levada a cabo com o Secretário 

de Estado do Ministério da Saúde.  

O Presidente da Câmara expôs o que foi tratado nessa reunião, avaliando, positivamente a 

vontade demonstrada pelo Secretário de Estado em resolver o problema do Hospital D. Luís I.  



 

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Vereador Mário 

Francisco Cancela Mesquita Montes.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Vereador Manuel Paiva lembrou novamente do problema da limpeza do mercado municipal.  

A Vereadora Margarida Osório informou que a rua que liga a Ribeira da Meia Légua à Praça 

Renato Aguiar está ás escuras, provocando o abandono de alguns residentes daquela rua.  

O Vereador Luís Ribeiro solicitou informação sobre o muro caído no Lugar das Escávedas e o 

que liga a Presegueda a Poiares.  

O Presidente informou que a reparação do muro que liga a Presegueda a Poiares já está 

contratualizado, esperando somente a negociação com o proprietário da quinta onde se situa o 

muro.  

Quanto ao muro das Escávedas, já foi sinalizado pelos serviços.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

227 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 24 de novembro a 06 de dezembro /2016 – Saldo do dia 6 de 

dezembro – Duzentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e um euros e seis cêntimos.  

 

228 - PROPOSTA 

Pelo Vereador em Regime de Permanência foi presente uma proposta onde é manifestado o 

profundo desacordo com o estipulado na Lei n.º 34/2015 de 27 de abril que criou o novo 

estatuto das estradas da Rede Rodoviária Nacional.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação á Assembleia Municipal.  

 

229 - PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DE INFRA ESTRUTURAS 

MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA EMPRESA 

ÁGUAS DO NORTE 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação á Assembleia Municipal.  

 

230 - CLUBE AMIGOS DE TODO O TERRENO 

DAS PEDRAS SANTANAS 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento do Clube 

Amigos de Todo o Terreno das Pedras Santanas a requerer parecer favorável para a 

realização da prova de carrinhos de rolamentos na estrada que liga Travassos a Gervide, no 

dia 4/12/2016.  



 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido está de acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 43 do Regulamento Sobre 

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

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

A taxa a pagar é de 15 €”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser remetido à Câmara Municipal 

para ratificação deste despacho”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

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.  

 


