
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 01 DE SETEMBRO 2016 

 

Nº 18 /2016 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: 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: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, Presidente, 

e Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora  

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

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS: Uma presença.  

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

Régua. Solicitou cópia da ata que contém a proposta sobre o Hospital D. Luís I.  

O Presidente informou que a ata já tinha sido aprovada e que iria ser facultada uma cópia.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

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

Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro por não ter estado presente.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Vereador Manuel Paiva perguntou se este ano se iria implementar o “ Orçamento 

Participativo”.  

O Presidente informou que se está a equacionar essa implementação, por se tratar de uma 

mais valia enriquecedora desse documento.  

O Vereador Manuel Paiva pronunciou-se sobre as obras das escadas junto ao tribunal, 

informando que falta somente uma parte de pintura do murete da Rua Guedes Amorim. 

Alertou para a falta de limpeza dos contentores de lixo nomeadamente o do Olival Basto.  

Alertou ainda para a perda de água na meia laranja, junto ao S. João do Rio.  

Alertou também para o problema na receção de águas pluviais num caminho em Remostias 

provocado pelo seu alargamento.  

Solicitou a entrega dos resultados das análises da água.  



 

A Vereadora Margarida Osório perguntou se era conhecida a razão da descarga repentina de 

água da barragem de Bagaúste.  

O Presidente informou que não era conhecedor de qualquer anomalia existente no sistema.  

A Vereadora Margarida Osório perguntou se todas as escolas do concelho iriam abrir 

normalmente nos prazos estabelecidos para o começo das aulas. Em relação ao pré escolar 

sugeriu que fosse disponibilizada uma animadora a tempo parcial para o projeto AAAF, 

utilizando os recursos que a autarquia já detém.  

 

O Presidente informou que o que está definido e determinado é a abertura normal das escolas 

do concelho.  

O Vereador Luís Ribeiro solicitou informação sobre o levantamento dos prejuízos provocados 

pela intempérie.  

O Presidente informou que a candidatura está feita, aguardando-se a resposta.  

O Vereador Luís Ribeiro expôs o problema do saneamento de Stº Xisto e para quando a sua 

execução.  

O Presidente disse que esse projeto, em princípio, está inserido num conjunto de várias obras 

de saneamento candidatadas a fundos comunitários e está próximo o concurso para o 

lançamento dessa mesma obra.  

O Vereador Luís Ribeiro solicitou que fosse estudada a forma de apoio para o alargamento do 

cemitério de Vilarinho de Freires e também para aquela freguesia seja encontrada uma 

maneira de colmatar a falta de um cantoneiro.  

O Presidente informou que existe apoio e disponibilidade para se encontrar a solução para o 

alargamento do cemitério. Quanto ao cantoneiro vai aguardar e resolver a situação.  

O Vereador Luís Ribeiro perguntou se as obras da EB 2,3 já foi recebidas pela câmara. 

O Presidente informou que ainda não foram recebidas.  

O Vereador Luís Ribeiro perguntou se estava resolvido o problema da limpeza do terreno na 

Presegueda, publicitada na televisão.  

O Vereador Mário Montes informou que o terreno já foi limpo.  

O Vereador Luís Ribeiro solicitou informação e relatório das contas das festas de N. Srª do 

Socorro.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

170 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 18 de agosto a 31 de agosto /2016 – Saldo do dia 31 de agosto – 

Quatrocentos e quinze mil, setenta e cinco euros e setenta cêntimos.  

 

171 - TRIATHLON LAMEGO CLUB 

MUSICA E SPEACKER 

PEDIDO DE LICENÇA DE RUÍDO 



 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento de Triathlon 

Lamego Club a requerer licença especial de ruído, para a realização do evento “ Musica e 

Speacker“, na Avª do Douro, Peso da Régua, nos dias 27 a 28 de agosto/2016.  

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.º15º da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 €.  

Quanto á isenção do 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 á 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 á isenção de taxas solicitadas”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

Mais deliberou isentar as respetivas taxas.  

 

172 - MARIA ARMANDA MESQUITA OLIVEIRA 

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO QUIOSQUE 

NA AVENIDA SACADURA CABRAL 

PESO DA RÉGUA 

Foi presente um requerimento de Maria Armanda Mesquita Oliveira a solicitar a transferência 

de titularidade do Quiosque situado na Avenida Sacadura Cabral, uma vez que mudou a sua 

residência para a Bélgica.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Nos termos do art.º 11 do regulamento de exploração de quiosques na via pública, o direito de 

exploração não poderá ser transmitido a terceiros, exceto nos casos previstos do art.º 23º:  

a) Invalidez do titular do quiosque;  

b) Redução a menos de 50 % da incapacidade física normal do mesmo;  

c) Outros motivos ponderosos e justificativos, verificados caso a caso pela câmara. 

A requerente invocou a mudança de residência para a Bélgica, motivo que poderá ter 

enquadramento na alínea c)”  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

173 - EDP COMERCIAL 

PEDIDO DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO 



 

DA VIA PÚBLICA EM PESO DA RÉGUA 

AÇÃO DE PROMOÇÃO E VENDA DE 

ENERGIA SOLAR EDP 

Foi presente um requerimento da EDP Comercial a requerer licença de ocupação da via 

pública para a instalação da Casa Móvel EDP, na Avª de Ovar, nos dias 12 a 17 de setembro, 

assim como autorização de acesso a um ponto de eletricidade.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido está previsto no n.º 181 (ocupações diversas ), do capitulo III da Tabela de Taxas 

Municipais. A taxa a pagar é de 34,90 € por dia e a área de implantação é de 12 m2. Assim, 

deverá V. Exª pronunciar-se quanto ao local da instalação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido. Mais deliberou que o lugar para 

instalação daquela Casa Móvel que seja no local onde normalmente é instalado o quiosque das 

farturas, no Parque de Estacionamento na Avª de Ovar.  

 

DIVISÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS 

 

174 - MARIA ZITA FERREIRA DE MATOS 

BAIRRO CALOUSTE GULBENKIAN  

PEDIDO DE REVISÃO DE VALOR DA RENDA 

Foi presente um requerimento de Maria Zita Ferreira de Matos, residente no bairro Calouste 

Gulbenkian, bloco 14, casa 80, a requerer alteração do nome do arrendatário e respetiva 

atualização do valor da renda.  

A Câmara deliberou por unanimidade alterar o valor da renda para 4,20 €.  

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

175 - VITOR MANUEL MARTINS FERREIRA PASSOS 

LUGAR DO MILEU – COVELINHAS 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento da solicitadora Sara Isabel de Sousa Alves a requerer parecer 

favorável á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o 

artigo 274- Secção 1B da União de Freguesias de Galafura e Covelinhas em nome de Vítor 

Manuel Martins Ferreira Passos.  

Traz informação da DPDEGT 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, contudo ressalva-se a devida 

correção da descrição na certidão da CRP e a respetiva inscrição do edifício omisso na RF”.  

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.  

 


