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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 7 DE JULHO 2016 

 

Nº 14 /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.  

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

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião pública com duas presenças.  

- Eduardo Cassiano Nogueira Pinto Miranda, Avª Dr. Manuel de Arriaga, n.º 208 Peso da 

Régua, questionou o executivo acerca o hospital D. Luís I, nomeadamente sobre os 

desenvolvimentos após a reunião com o Presidente da Câmara e o Presidente da ARS Norte.  

O Presidente informou que da reunião não saiu nenhum plano elaborado mas que está a ser 

estudada a forma e valências a instalar para a sua abertura. Na sua opinião o arranque 

daquele espaço teria que ser com trinta camas e o atendimento de urgência básica de 24 horas 

o que aliviaria a urgência caótica do hospital de Vila Real.  

O Presidente da Junta da Freguesia de Sedielos apresentou o problema existente do monte de 

S. Tiago, expondo ainda que alguém vandalizou as fechaduras dos espaços existentes, 

solicitando ao executivo uma posição sobre o assunto, por o espaço estar a ficar degradado.  

O Presidente informou que estão a correr dois processos judiciais sobre aquele assunto pelo 

que se terá que aguardar o seu desenvolvimento e decisão.  

 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.  

A Vereadora Margarida Silva informou que a zona envolvente do pavilhão gimnodesportivo 

está infestada de ratos.  

O Presidente vai mandar os serviços averiguar e tratar do assunto.  

O Vereador Luís Ribeiro solicitou intervenção nas artérias da Dourolar que se encontram muito 

degradadas.  



 

O Presidente informou que está a ser estudada uma intervenção geral naquela zona.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

119 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 23 de junho a 6 de julho /2016 – Saldo do dia 6 de julho – Setecentos e 

quarenta oito mil, trezentos e doze euros e trinta e seis cêntimos.  

 

120 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA JUVENTUDE 

FIM DO MUNDO 

FESTAS EM HONRA DO JUSTO HEITOR 

LOUREIRO – PESO DA RÉGUA 

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

requerimento da Associação Desportiva Juventude Fim do Mundo, Loureiro, a requerer parecer 

favorável para a realização da prova de rolamentos em Loureiro enquadrada nas festas em 

Honra do Justo Heitor, no dia 20/08/2016.  

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 submetido a ratificação pela 

Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

121 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS ABEIRA DOURO 

FESTEJOS DE S. JOÃO DO RIO/2016 

Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no ofício da Associação 

Amigos Abeira Douro a requerer autorização para a realização dos espetáculos, procissão, 

marcha de S. João do Rio e arraial a decorrer nos dias 22,23,24,25 de junho/2016, no Cais da 

Régua.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15º 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 15º da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 €.  

Quanto á isenção de pagamento solicitada e sem prejuízo das isenções previstas e em vigor, a 

câmara municipal poderá ainda conceder isenções do pagamento de taxas ao Município, ás 

pessoas coletivas de direito público, pessoas coletivas de utilidade pública, instituições 



 

particulares de solidariedade social, associações culturais, desportivas e recreativas, 

legalmente constituídas, associações e comissões de moradores e cooperativas de habitação 

económica, somente quanto a atos e factos que se destinem diretamente à realização dos seus 

fins”.  

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 e deliberação quanto à isenção de taxas”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho, isentando o pagamento das 

respetivas taxas.  

 

122 - PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DO PATRIMÓNIO 

LOCALIZADO EM CALDAS DO MOLEDO 

Foi presente para ratificação o protocolo de cedência do património localizado em Caldas do 

Moledo.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o protocolo.  

 

123 - COMISSÃO DE FESTAS 

SÃO LEONARDO E SANTA BÁRBARA 

GALAFURA – PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE DONATIVO 

Foi presente um ofício da Comissão de Festas São Leonardo e Santa Bárbara de Galafura a 

solicitar um donativo para as suas festividades a realizar nos dias 19,20,21 e 22 de agosto.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 500,00 €.  

 

124 - COMISSÃO DE FESTAS 

CANELAS DO DOURO 

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE DONATIVO 

Foi presente um oficio da Comissão de Festas Canelas do Douro a solicitar um donativo para 

ajuda na realização das referidas festas nos dias 14,15 e 16 de agosto.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 500,00 €.  

 

125 - COMISSÃO DE FESTAS DE S. TIAGO 

SEDIELOS – PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE DONATIVO 

Foi presente um ofício da Comissão de Festas de S. Tiago, Sedielos, Peso da Régua, a 

solicitar um subsídio para a realização das festas de S. Tiago, Sedielos, nos dias 23 a 26 de 

julho/2016. 



 

A Câmara deliberou por maioria com três votos contra dos Vereadores do PSD, e voto de 

qualidade do Presidente da Câmara e três votos a favor dos Vereadores do PS, indeferir o 

requerido. 

O Presidente da Câmara apresentou a seguinte declaração de voto: 

Como já é do conhecimento geral, existe um litígio relacionado com a propriedade dos terrenos 

onde está instalado o Parque de Lazer de S. Tiago, freguesia de Sedielos, local onde 

habitualmente se realizam as festividades em honra de S. Tiago. 

O Município, como responsável pelo espaço, detém as chaves dos edifico de apoio ao Parque 

de Lazer, tendo informado a Comissão de Festas em questão que, independentemente do 

processo judicial que está a decorrer de forma a defender o património que a todos pertence, 

disponibilizava os espaços à Comissão de Festas para a realização das festas de 2016. 

Esta comissão, de forma provocatória e de afronta ao Município, não o aceitou, tendo inclusive 

instalado em frente aos edifícios existentes, estruturas amovíveis, impedindo assim a utilização 

dos mesmos espaços. 

Para além desta atitude, para dotar estas estruturas amovíveis de abastecimento de água e 

corrente elétrica, procederam à realização de ligações clandestinas através do ponto de 

abastecimento pertencente ao Município e ao contador pertencente à Junta de Freguesia 

instalado no edifício. Tendo já o Município e a Junta de Freguesia desenvolvido todos os 

procedimentos no sentido da reposição da legalidade e apuramento dos responsáveis.    

Além destas atitudes, foi interposta uma providência cautelar, no sentido de obrigar a o 

Município a entregar as chaves dos referidos edifícios.  

Ficou ainda claro durante todo este processo, pelas atitudes assumidas, que a presente 

Comissão de Festas nomeada pelo Pároco da Freguesia prossegue os interesses da 

Comissão Fabriqueira, entidade com que o Município se encontra envolvida judicialmente. 

Assim, na sequência do pedido de subsídio enviado pela Comissão de Festas em, Honra de S. 

Tiago 2016 a realizar na Freguesia de Sedielos, entre os próximos dias 22 e 25 de julho, não 

podemos deliberar favoravelmente este pedido tendo em conta a postura da dita comissão. 

 

126 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 

DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  

PESO DA RÉGUA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

Pelo Presidente da Câmara foi presente a seguinte proposta:  

“A ação humanitária desenvolvida pelos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua reflete o 

trabalho, a dedicação e o altruísmo de homens e mulheres que servem exemplarmente o bem 

comum, num esforço diário para garantir a proteção das pessoas e dos seus bens, tanto na 

cidade, como nas restantes freguesias do concelho.  

Um esforço que ganha maior dimensão quando ocorrem situações de cheias no rio Douro, 

durante as quais os recursos humanos e técnicos da Corporação são indispensáveis para que 

os prejuízos possam ser reduzidos.  



 

A Corporação dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua está sempre na linha da frente 

quando se trata de prestar auxílio, empenhados em ajudar cada vez mais rápido e melhor. 

Uma linha de ação que permitirá a todos os Reguenses viver de um modo mais seguro e 

tranquilo.  

Em função do exposto, como forma de apoiar todo o trabalho desenvolvido pela Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua, 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 de um 

subsídio no valor de 70.000 €, contribuindo dessa forma para que a capacidade de resposta 

possa ser rápida e eficaz, assegurando à população a segurança que necessita”.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 70 000,00 € sendo o pagamento 

de acordo com as disponibilidades financeiras do município.  

 

127 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA  MUNICIPAL 

DO PESO DA RÉGUA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

Considerando toda a atividade levada a efeito pelo Centro Social e Cultural dos Trabalhadores 

da Câmara Municipal do Peso da Régua, quer a nível social, cultural, desportivo e recreativo, 

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

proponho a atribuição, de subsídio no valor 16 200,00 €.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 16 200,00 € sendo o pagamento 

de acordo com as disponibilidades financeiras do município.  

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

128 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS 

Traz informação dos serviços contendo a proposta:  

“ …proponho:  

1- A adesão de princípio ao modelo de gestão delegada numa entidade empresarial a 

constituir pelos Municípios da CIM Douro a Norte do Rio Douro;  

2- Delegar na EMAR de Vila Real a promoção dos estudos e iniciativas com vista á 

criação dessa entidade empresarial, com participação ativa da Câmara Municipal do 

Peso da Régua, através dos seus representantes nomeados pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal;  

3- Participar nos grupos de trabalho com vista á criação dessa entidade empresarial e 

assumir a quota-parte das despesas correspondentes a esses estudos com respeito 

pelas regras da contratação pública e execução orçamental deste Município;  

4- Estima-se que a quota-parte dos referidos estudos não ultrapasse para este município 

o valor correspondente ao ajuste diretor simplificado (atualmente de 5 000,00 € ), e que 

estes, bem como as ações com vista á constituição da entidade empresarial, venham a 



 

ser comparticipados pela Administração Central e Fundos Comunitários no âmbito do 

apoio às politicas do setor”.  

Despacho do Presidente para ratificação:  

“ Concordo “.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

129 - FERNANDO JORGE SILVA VIEIRA 

POIARES – PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 

DE ESPLANADA 

Foi presente um requerimento de Fernando Jorge Silva Vieira de Poiares a solicitar a 

renovação da licença de instalação de esplanada em frente ao seu espaço comercial.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“ Nada a opor á utilização do espaço público para esplanada, com área de 4x1,5 m2 pelo 

período solicitado – 5 meses”.  

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

serviços.  

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.  

 


