
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 21 DE JANEIRO 2016 

 

Nº 2 /2016 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Mário Francisco Cancela 

Mesquita Montes e Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: José Manuel Gonçalves, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro 

e Maria José Fernandes Lacerda, Vereadores.  

SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de 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 Presidente informou 

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva chamou a atenção para o lixo existente nas 

taças junto ao Tribunal, que supostamente seriam locais de espelho de água.  

O Presidente informou o que está determinado é que esses locais sejam limpos de tempos a 

tempos, mas vai mandar verificar a situação.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva informou da existência de 

cada vez mais buracos nas ruas da cidade, nomeadamente um no lugar de Olival Basto - 

passagem que dá acesso à marginal.  

O Presidente vai mandar verificar a situação.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva sugeriu que fosse dado um 

agradecimento público aos bombeiros do Peso da Régua pela sua prontidão na limpeza da 

zona ribeirinha após a última cheia.  

O Presidente informou que os bombeiros são parceiros do Município e que faz sempre questão 

de agradecer os seus serviços, efetuados em prol da população do concelho.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 



 

5 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 7 a 20 de janeiro /2016 – Saldo do dia 20 de janeiro -  Quinhentos e 

dez mil, duzentos e sessenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

6 - MARIA EMILIA RODRIGUES VELHO AMARAL 

SEIXAL 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador em Regime de Permanência exarado no 

requerimento de Maria Emília Rodrigues Velho Amaral a requerer parecer favorável á 

constituição do aumento do número de compartes do prédio rústico sob o n.º 638/19930120.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

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

rústico suprarreferido, nos termos do artº 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 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.  

 


