
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 17 DE JUNHO DE 2010 

 

Nº 12/2010 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves. 

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa 

Ferreira, Nei de Morais Teixeira, Jorge Manuel Monteiro de Almeida, Maria José Fernandes 

Lacerda, Vereadores. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves. -- 

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

Gestão de Pessoal. 

HORA DE ABERTURA: 10 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Vereadora Maria 

José Fernandes Lacerda por não ter estado presente na reunião anterior. 

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

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

Por motivos de urgência, foi aceite por unanimidade, a inclusão, discussão e aprovação na 

presente minuta, de seis documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia.  

 

ISILDO TEIXEIRA BLECO  

PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR  

DA RENDA – BAIRRO QUINTA  

VIANA, BLOCO B, R/C ESQº  

PESO DA RÉGUA 

142 – Pela Divisão de Desenvolvimento Social foi presente informação sobre a revisão do valor 

da renda do Sr. Isildo Teixeira Bleco, residente no Bairro Quinta Viana, Bloco B, R/C Esquerdo, 

Peso da Régua. 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços, fixando o novo 

valor da renda em 52,88 €. 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES  

REBELO – PROPRIETÁRIA DO QUIOSQUE  

AVENIDA 



 

PEDIDO DE PROLONGAMENTO DE ISENÇÃO  

DO PAGAMENTO DE RENDA PARA OS MESES  

DE JULHO E AGOSTO  

143 – Foi presente um requerimento de Maria da Conceição Fernandes Rebelo a solicitar o 

prolongamento da isenção do pagamento de renda para os meses de Julho e Agosto. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“ Junto anexo cópia do requerimento anteriormente apresentado pela requerente bem como 

informação prestada pelo Chefe da DAGP, e respectiva deliberação camarária, para melhor 

análise de requerido”. 

A Câmara deliberou por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS autorizar, no 

seguimento da deliberação n.º 12 de 28/01/2010 o requerido, mandando informar a proprietária 

da improrrogabilidade do prazo agora fixado. 

 

REQUERIMENTO DE  

MARIA HELENA ALVES CASTELO  

MARQUES – COVELINHAS  

VENDA AMBULANTE DE BEBIDAS  

144 – Foi presente um requerimento de Maria Helena Alves Castelo Marques a requerer a 

concessão de cartão de vendedor ambulante de bebidas. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“ As concessões de cartões de vendedor ambulante encontram-se suspensas desde 

06/12/2004. No entanto no ano de 2006 foram concedidos dois cartões para a venda 

ambulante de melões, no ano de 2008, um para a venda de melões e no ano de 2010, um para 

venda de cerejas”. 

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido. 

 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA  

DE S.PEDRO LOUREIRO –  

145 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em Honra de S. Pedro, Loureiro, a 

solicitar autorização para a realização dos festejos que se realizam nos dias 25,26 e 27 de 

Junho. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60 do regulamento das T.C.M.C.G.C., 

devendo ser salvaguardada a lei do ruído. Em virtude de a festa se realizar num espaço rural, a 

mesma está sujeita ao disposto no n.º 2 do artº 29 do Decreto – Lei 124/2006, sendo 

necessária autorização prévia da Câmara Municipal, para o lançamento do fogo-de-artifício, 

que deve obedecer ao disposto no parecer do Gabinete Técnico Florestal. 

A taxa a pagar é de 12 €/dia”. 

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

serviços. 



 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

FERNANDINA FERREIRA DA SILVA  

VINHÓS – PESO DA RÉGUA 

146 – Foi presente um requerimento de Fernandina Ferreira da Silva a requerer parecer 

favorável à constituição de compropriedade sobre o prédio rústico inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo 116 –D. 

Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte: 

“ Nada a opor à emissão de certidão favorável à constituição de compropriedade, a qual não 

pode conduzir ao fraccionamento do prédio – constituição de lotes. 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido. 

 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

EDUARDO MOREIRA VAZ CARDOSO  

POIARES, PESO DA RÉGUA  

147 – Foi presente um requerimento de Eduardo Moreira Vaz Cardoso a requerer parecer 

favorável à constituição de compropriedade sobre o prédio inscrito na matriz cadastral sob o 

artigo nº 264 M. 

Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte: 

“ Nos termos da presente informação nada a opor à emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade do prédio, e da qual não resulta o direito á divisão do mesmo 

em lotes, com a emissão da competente certidão”. 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido. 

 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 2 de Junho a 16 de Junho /10 – Saldo do dia 16 de Junho – Oitocentos 

e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro euros e cinquenta e nove cêntimos.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

JUNTA DE FREGUESIA DE VINHÓS  

FESTAS EM HONRA DE S. JOÃO  

148 - Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Vinhós a solicitar autorização 

para a realização dos festejos em honra de São João, Padroeiro dessa freguesia, nos dias 23 e 

24 de Junho, com lançamento de fogo-de-artifício.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60, do Regulamento das T.C.M.C.G.C., 

devendo ser salvaguardada a lei do ruído.  



 

Nos termos do n.º 1 do artigo 8º do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças, as Junta de 

Freguesia estão isentas do pagamento de taxas.  

Embora o lançamento do fogo-de-artifício, se efectue fora do período crítico o mesmo está 

condicionado pelo risco de incêndio que se fará sentir nos dias pretendidos, conforme 

informação do GTF”.  

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

serviços.  

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

TERRENO DO CENTRO ESCOLAR 

DE PESO DA RÉGUA 

149 - Foi presente para aprovação o Relatório de Avaliação do Terreno do Centro Escolar de 

Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o relatório de avaliação apresentado no valor de 

672 372,60 €.  

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

TERRENO DO CENTRO ESCOLAR DE GODIM 

150 - Foi presente para aprovação o Relatório de Avaliação do Terreno do Centro Escolar de 

Godim.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o relatório de avaliação apresentado no valor de 

659 752,20 €.  

 

PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO  

DE AUTOCARROS ESCOLARES  

PARA A REDE DO 1º CICLO  

151 - Foi presente para aprovação a proposta para aquisição de autocarros escolares para a 

rede do 1º Ciclo.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de aquisição, Programa de 

Procedimento e Caderno de Encargos, mandando proceder á abertura do respectivo concurso.  

 

PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO  

BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOCARROS  

ESCOLARES PARA A REDE DO 1º CICLO  

152 – Foi presente para aprovação a contratação de empréstimo bancário para aquisição de 

Autocarros Escolares para a Rede do 1º Ciclo do Ensino Básico do teor seguinte:  

“ Proponho que a Câmara Municipal de Peso da Régua autorize o procedimento para a 

contratação de um empréstimo bancário com a seguinte tipificação:  

1. Finalidade – “ Aquisição de Autocarros para Transporte dos Alunos do 1º Ciclo 

do Ensino Básico ”.  



 

2. Montante – 950 000 Euros; 

3. Prazo  Global –  15 anos, a contar da data da primeira utilização de verbas; 

4. Reembolso do Empréstimo: Prestações semestrais de capital e juros, iguais e 

sucessivas; 

5. Taxa de Juro: Indexada à EURIBOR a seis meses na base 360 dias, e fixada de 

acordo com a média aritmética simples das cotações diárias do mê s anterior ao 

período de contagem de juros;  

6. Período de Carência/Utilização – Dois anos após a data de celebração do contrato; 

7. Outras Condições – Critério para a determinação da taxa de juro aplicável em 

situações de mora, condições aplicáveis no caso de reembolso antecipado do crédito, 

comissão para a gestão e organização e montagem da operação, e outras despesas. 

Sugiro, que sejam convidas a apresentar proposta as seguintes Instituições Bancárias: 

���� Caixa Geral de Depósitos 

���� CCAM Vale do Douro C.R.L 

���� Banco Português de Investimento 

���� Finibanco 

���� Barclays  

���� Banco Espírito Santo 

Perante o exposto, submete-se à apreciação superior a presente informação, pelo que deixo à 

consideração de V. Exa. 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada, mandando 

proceder à consulta das instituições bancárias indicadas na proposta. 

 

PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE  

SUBSÍDIO  Á INSTITUIÇÃO “ O BAGUINHO “.  

153 -Foi presente para aprovação a proposta para atribuição de subsídio “O Baguinho “ do teor 

seguinte: 

“Considerando  todos os pressupostos enumerados nas propostas apresentadas a 2 de 

Novembro de 2009 e 25 de Janeiro de 2010, assim como o facto de ter existido uma 

abordagem ao Sr. Secretário de Estado da Educação, à qual aguardamos novos 

desenvolvimentos para a resolução do problema de forma a podermos concluir todo o processo 

de reordenamento do ensino pré – escolar: 

Considerando que a Instituição “O Baguinho” é uma das instituições da rede de IPSS que 

complementa a rede de oferta pública; 

        Proponho: 

1. Que a Câmara Municipal e de acordo com a alínea b) do número 4, do artigo 64, da Lei 

nº 169/99 de 18 de Setembro, delibere no sentido de manter o apoio e a 

comparticipação em termos logísticos, materiais e financeiros, de forma a que a 

instituição tenha condições para se manter em funcionamento, atribuindo uma 

comparticipação financeira no valor de 18 mil euros; 



 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL  

DE INVESTIMENTOS. 

154 - Foi presente para aprovação a Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos. 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a revisão proposta. 

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta. 

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram doze horas, da qual se lavrou a 

presente acta que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada. 

 


