
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 12 DE MAIO 2016 

 

Nº 10 /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: Uma presença.  

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

S. João, 5050 – 225 Peso da Régua.  

Fez entrega a todos os membros o Executivo de um documento denominado “Hospital D. Luiz I 

– Uma Visão de Cidadania” 

Solicitou ao executivo informação acerca do episódio de encerramento do hospital D. Luís I.  

Questionou o Presidente da Câmara se tinha sido convocado para reuniões com o conselho de 

administração daquele hospital.  

O Presidente informou que os contactos com o conselho de administração do hospital têm sido 

aqueles que se têm tornado públicos.  

O Presidente elucidou, em resumo, os contactos e negociações existentes, antes e após o 

encerramento do hospital, informando que a ARS tem mostrado interesse numa resolução 

rápida deste assunto. 

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 informou da existência de problemas no piso 

da estrada do Rodo junto ao Continente. Sugeriu que, a exemplo de outras situações já 

existentes, se pudesse proceder à reposição temporária do piso com cubos de granito. 

O Presidente informou que com a reparação do piso da Avª do Douro vai iniciar-se a reparação 

de pequenos problemas existentes nos pisos em vários locais da cidade.  



 

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro alertou para a necessidade da 

repavimentação do piso das ruas da Dourolar e a estrada que liga o Centro Escolar da 

Alameda à Praça Renato Aguiar questionando a razão pela qual a reposição do pavimento foi 

interrompida não tendo sido reparada a vala que resultou da colocação das infraestruturas de 

gás canalizado. 

Solicitou ainda informação sobre a base legal para a ação judicial interposta pelo Município 

sobre o Monte de S. Tiago em Sedielos.  

O Senhor Presidente informou que se tratava de uma situação em que as benfeitorias públicas 

ali efetuadas excediam largamente o valor dos próprios terrenos pelo que o nosso jurista 

considera haver base legal para a impugnação das escrituras de doação efetuadas.  

Informou também que os canhões das fechaduras foram mudados, tendo-se utilizado o 

duplicado das fechaduras anteriormente existentes que se encontravam na Junta de Freguesia.  

Solicitou ainda informação sobre a concessão dos espaços do Cais Comercial da REFER o 

que foi respondido pelo senhor Presidente.  

Solicitou informação acerca do local da colocação do ecoponto na rua Marquês do Pombal.  

O Presidente informou que a colocação do ecoponto foi coordenada com o museu do Douro. 

Mais informou que o Museu tem um projeto de reabilitação do edifício “ Panificadora “ para a 

qual já procedeu à respetiva candidatura e que o local inicial para a instalação do ecoponto 

colidia com o dito projeto.  

O local agora definido é o que traz menos constrangimentos para todos os utilizadores daquela 

via, sendo um único ecoponto para lixos indiferenciados.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

77 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 28 de abril a 11 de maio /2016 – Saldo do dia 11 de maio – 

Quatrocentos e oitenta mil, novecentos e nove euros e oitenta e três cêntimos.  

 

78 - GLOBAL SPORT 

EDP XI MEIA MARATONA DO DOURO 

VINHATEIRO 

Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no e-mail da Global Sport a 

requerer o licenciamento para a realização da Meia Maratona do Douro Vinhateiro, no dia 15 

de maio.  

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) e possui todos os elementos necessários ao seu deferimento.  

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.  

 

79 - EXTINÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 

DO TERRADO NA FEIRA SEMANAL 

Pela DAF foi presente uma informação sobre a extinção do direito de ocupação do terrado na 

feira semanal, por dívidas superiores a 3 meses:  

-Lugar n.º 11 – Maria José Vicente  

-Lugar n.º 18 – Marçalo Gonçalves  

-Lugar n.º 22 – António Maurito Pinto  

-Lugar n.º 100 – Maria Arlinda C. Vicente  

-Lugar n.º 101 – Vítor Hugo S. Cardoso  

A Câmara deliberou por unanimidade extinguir o direito de ocupação dos lugares mencionados.  

Mais deliberou mandar abrir novo procedimento concursal.  

 

80 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 

PORTUGUESES 

CARTA EUROPEIA PARA A IGUALDADE DAS  

MULHERES E DOS HOMENS NA VIDA LOCAL 

“ KIT “ DE FERRAMENTAS PARA PLANEAR E 

MONITORIZAR POLÍTICAS E PRÁTICAS 

A Câmara deliberou por unanimidade aderir à “ Carta Europeia “.  

Mais deliberou comunicar à Associação Nacional de Municípios Portugueses esta deliberação.  

 

 81 - MULTIOPTICAS LAMEGO / RÉGUA 

RASTREIOS VISUAIS 

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

Multiopticas Lamego/Régua a solicitar cedência de espaço para a realização de Rastreios 

Visuais, com um Optometrista Licenciado, numa unidade móvel, para o dia 4 e 11 de maio, no 

período da manhã.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 6, do capítulo III, da Tabela de Taxas Municipais. A 

taxa a pagar é de 34,90 € por dia. O local pretendido é o mesmo dos pedidos anteriores – junto 

ao recinto da feira”.  

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.  

 



 

82 - COMISSÃO DE FESTAS POIARES 

PEDIDO DE DONATIVO 

Foi presente um requerimento da Comissão de Festas de Poiares a solicitar um donativo para 

a realização da festa em honra da N. Srª da Graça, no primeiro domingo de agosto. 

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

 

83 - COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE S. JOÃO 

BATISTA DE VINHÓS 

Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em honra de S. João Batista de Vinhos 

a solicitar um donativo para a realização da festa, no dia 23 e 24 de junho.  

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

 

84 - ATUALIZAÇÃO DA TABELA 

DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE 

TAXAS MUNICIPAIS 

Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado na informação da DAF 

sobre a atualização da tabela de liquidação e cobrança de taxas municipais.  

Traz despacho do Sr. Presidente do teor seguinte:  

“ Manter as taxas em vigor “.  

A Câmara deliberou por unanimidade manter as taxas em vigor.  

 

85 - PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA A  

DELEGAÇÃO DO PESO DA RÉGUA 

DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

Pelo Sr. Presidente da Câmara foi presente a 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 n.º 75/13 de 12 de setembro, o 

município atribui anualmente subsídios às associações reguenses.  

No âmbito da legislação supra mencionada conjugada com o Programa de Apoio ao 

Associativismo, proponho a atribuição de um subsídio à associação de solidariedade social 

Cruz Vermelha para apoio no arrendamento de instalações para a sua sede no valor de 1 

500,00 €.  

Esta proposta decorre do facto de a Associação estar a utilizar uma sede cedida pelo Município 

que não possui as condições físicas necessárias para o desenvolvimento das suas atividades, 

que se revelam essenciais para o apoio dos mais desfavorecidos do concelho.  

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

 



 

86 – 8 º ENCONTO DA AMIZADE 

ASSOCIAÇÃO GUIAS E ESCUTEIROS 

DA EUROPA – PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

Pelo Vice-Presidente da Câmara foi presente a proposta do teor seguinte:  

“A Associação Guias e Escuteiros da Europa – Peso da Régua (Grupo S. Faustino, Grupo N. 

Srª do Socorro) veio solicitar a este Município apoio para o desenvolvimento do evento acima 

mencionado, nos dias 21 e 22 de maio.  

Na sequência do que tem sido habitual proponho a atribuição de um subsídio de 750,00 € para 

cobertura das despesas relacionadas com o almoço de domingo, assim como todo o apoio 

logístico para realização do evento”.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 750,00 €.  

 

87 - PARÓQUIA DE S. FAUSTINO 

DO PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA  

A OBRA DE RESTAURAÇÃO DA 

IGREJA MATRIZ  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 4 000,00 €.  

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.  

 


