
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 1 DE JULHO DE 2010 

 

Nº 13/2010 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Vice - Presidente, Mário Francisco 

Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa Ferreira, Nei de Morais Teixeira, Jorge Manuel 

Monteiro de Almeida,  Maria José Fernandes Lacerda Vereadores.  

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

Gestão de Pessoal.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Sr. Presidente 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 três documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia. 

 

QUEIXA DE MANUEL DE  

JESUS SILVA – RUA DA CARREIRA  

REMOSTIAS, PESO DA RÉGUA  

156 – Pelo Sr. Manuel de Jesus Silva, residente na Rua da Carreira, Remostias, foi presente 

uma queixa contra o Sr. António Pereira Santos sobre a edificação de um muro contíguo ao 

seu imóvel.  

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

“De acordo com a informação do G.F., propõe-se informar o titular da exposição que a obra 

descrita não contraria o processo de obras nem quaisquer “ normas urbanísticas “ e que no 

caso de estar em causa questões pessoais/ de direito privado as mesmas não são da 

competência da C.M”.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação, mandando comunicar ao 

interessado o seu conteúdo.  

 



 

CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO  

DE MÉDIO/LONGO PRAZO – “ AQUISIÇÃO DE  

AUTOCARROS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS  

DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO”-PEDIDO DE  

APROVAÇÃO DAS CLAUSULAS DA MINUTA DO  

CONTRATO 

157 – Foi presente para aprovação as cláusulas da minuta do contrato do empréstimo acima 

referenciado. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o clausulado do contrato. 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES 

E ALTO DOURO 

PEDIDO DE APOIO PARACONCURSO  

“ DOUROMEDIA 2010”  

 

158 – Foi presente um ofício da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro a solicitar um 

apoio para a realização do concurso “ Douromedia 2010”.  

A Câmara deliberou por unanimidade apoiar a iniciativa, atribuindo um subsídio de  

2 500,00 €  

 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 17 de Junho a 30 de Julho /10 – Saldo do dia 30 de Julho – Seiscentos 

e sessenta e quatro mil, duzentos e oito euros e sessenta e três cêntimos. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS ABEIRA DOURO  

FESTEJOS DE S. JOÃO DO RIO/2010  

DIAS 23 A 26 DE JUNHO  

159- Foi presente um ofício da Associação Amigos Abeira Douro a solicitar autorização para a 

realização dos espectáculos, procissão, marcha de S. João do Rio e arraial nos dias 23 a 26 de 

Junho no Cais da Régua.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

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

devendo ser salvaguardada a lei do ruído.  

Embora o lançamento do fogo de artifício, se efectue em zona urbana e fora do período crítico 

o mesmo está condicionado pelo risco de incêndio que se fará sentir nos dias pretendidos, 



 

devendo ser cumpridas todas as medidas de prevenção e protecção, declinando o Município 

qualquer responsabilidade sobre algum acidente que possa ocorrer”.  

Traz despacho do Sr. Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser ratificado na próxima reunião 

de Câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

COMISSÃO DE FESTAS DE S. TIAGO  

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

SEDIELOS 

160 - Foi presente um ofício da Comissão de Festas de S. Tiago, Sedielos, a solicitar um 

donativo para a realização da referida festa.  

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

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO  

À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE  

JOSÉ MANUEL GOMES MAGALHÃES  

LUGAR DO MURO - COVELINHAS  

PESO DA RÉGUA 

161 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente a José 

Manuel Gomes Magalhães residente em Lugar do Muro, Covelinhas, concelho de Peso da 

Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

PROCESSO DE POSSE ADMINISTRATIVA  

E EXECUÇÃO COERCIVA DO IMÓVEL  

PERTENCENTE A ACÁCIO SOUSA  

COUTINHO E OUTROS 

 

162 - No seguimento da deliberação n.º 8 de 06/01/2009, foi presente uma informação da 

Jurista deste município indicando a data da conclusão dos trabalhos efectuados, bem como o 

montante do total da obra ( 2 776,91 € ).  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação, mandando proceder em 

sua conformidade.  

 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 



 

JOSÉ FERNANDES – COVELINHAS  

163 - Foi presente um requerimento do Sr. José Fernandes, residente no lugar da Capela, 

freguesia de Covelinhas, Peso da Régua, a requerer a constituição de compropriedade do 

prédio rústico, inscrito na matriz cadastral sob o artigo 542-B.  

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 à divisão do mesmo 

em lotes”.  

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

serviços.  

 

EDUARDA DE JESUS PINTO LOBÃO  

RUA DOS CAMILOS, PESO DA RÉGUA  

UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO  

EDIFICADO 

164 - Pela Divisão de Gestão do Território foi presente uma informação sobre a utilização e 

conservação do edifício na Rua dos Camilos de Eduarda de Jesus Pinto Lobão do teor 

seguinte:  

“ ... Nos termos, e previamente a eventual determinação oficiosa da realização das obras 

necessárias, propõe-se notificar a pessoa responsável, para no prazo de 30 dias informar a 

Câmara do que tiver por conveniente sobre a situação detectada – constantes do processo 

(anteriormente comunicadas), nomeadamente da realização das obras de conservação e 

indicação do prazo para a respectiva conclusão”.  

Findo o referido prazo de 30 dias, sem que os responsáveis pelo prédio informem a Câmara 

quanto á iniciativa de realizar as referidas obras de conservação, dever-se á desencadear os 

procedimentos facultados pela Lei 60/2007 de 4/09, que alterou o Decreto – Lei 555/99 de 

16/12, relativas a determinação das obras necessárias à correcção de más condições de 

segurança/salubridade a à melhoria do arranjo estético. 

Propõe-se ainda que seja efectuada por notificação pessoal, dada a dificuldade que houve na 

recepção de algumas das notificações anteriores”.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços, mandando 

proceder á devida notificação.  

“ Os vereadores do PS acrescentaram que integrando este processo no exercício do dever que 

cabe ás autarquias de zelar pela correcta utilização de todos os espaços físicos do município, 

públicos ou privados, não podem deixar de constatar a existência persistente de situações 

piores no centro da cidade.  

Reportaram-se aos escombros de imóveis na Rua Maximiano de Lemos, no Largo dos 

Aviadores e na Rua João de Lemos bem como ao quiosque no início da Rua Dr. Manuel de 

Arriaga.  



 

Há meios legais para intervir, como, por exemplo, a majoração do IMI, a acção directa de 

substituição aos respectivos proprietários e o cumprimento dos regulamentos em vigor.  

 

INSTALAÇÃO DE UM ABRIGO  

DE PASSAGEIROS NO LARGO  

27 DE MAIO - CANELAS  

165- No seguimento da deliberação n.º 218 de 15/09/2009, foi presente um ofício da Direcção 

Regional de Cultura do Norte a solicitar esclarecimento sobre a instalação de um abrigo de 

passageiros no Largo 27 de Maio em Canelas.  

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

“... Nestes termos, propõe-se informar a DRCN do teor da presente informação, considerando-

se ainda poder ser solicitado à referida entidade orientação sobre os procedimentos 

necessários à resolução do facto, nomeadamente da possibilidade da emissão de parecer 

relativo a operação realizada, se considerar que a mesma possa enquadrar-se no local e/ou de 

propostas de intervenção que possa minimizar/solucionar o correcto enquadramento”.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços, mandando 

proceder em sua conformidade.  

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.  

 


