
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 26 DE AGOSTO DE 2010 

 

Nº 17/2010 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves, Vice – Presidente.  

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa 

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

Almeida.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, Presidente.  

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

Gestão de Pessoal.  

HORA DE ABERTURA: 12 horas. Foi acordado por unanimidade a alteração da hora da 

reunião, devido ás exéquias fúnebres de um funcionário, realizadas pelas 10 horas. -- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção dos Srs. Vereadores 

Jorge Manuel Monteiro de Almeida e Maria José Fernandes Lacerda por não terem estado 

presentes.  

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 dois documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia. 

 

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DOS  

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL  

DO PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

214 – Foi presente um ofício do Centro Social e Cultural dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal do Peso da Régua a solicitar a atribuição de um subsídio para o corrente ano. 

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

“ Proponho a atribuição de um subsídio no valor de 12 000,00 €”.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 12 000,00 €.  

Os Vereadores do Partido Socialista declararam que concordam com a atribuição do subsídio, 

no entanto, constataram a existência de um n.º de funcionários do mapa de pessoal do 

Município (pessoal não docente – agrupamento) a quem é negada a admissão a esse Centro, 



 

estando assim impedidos de usufruir dos benefícios médico-sociais desse mesmo Centro, pelo 

que pedem a intervenção do Exm.º Sr. Presidente, para que seja reposto o princípio da 

igualdade.  

 

RELATÓRIO FINAL  

AQUISIÇÃO DE SEIS VIATURAS PESADAS  

DE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES  

COLECTIVOS DE CRIANÇAS DO 1º CICLO  

DO ENSINO BÁSICO 

215 – Foi presente para ratificação o Relatório Final para aquisição de seis viaturas pesadas de 

passageiros para transportes colectivos de crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

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

“ Por motivo de urgência concordo com a informação.  

Proceda-se em conformidade e aprovo a minuta do contrato.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 12 de Agosto a 25 de Agosto /10 – Saldo do dia 25 de Agosto – 

Trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e um euros e quarenta e um cêntimo. 

 

ORGÃOS DA AUTARQUIA  

 

OBRAS PROTOCOLADAS PARA O ANO 2010  

216 - Foi presente um oficio da Junta de Freguesia de Poiares, solicitando a substituição do 

protocolo de delegação de competência aprovado para o ano de 20\0 relativo à Execução de 

valetas na estrada principal de Poiares pela construção do muro no lugar da tapada que será 

construído para suportar a posterior pavimentação do caminho.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

 

ACTIVIDADE –DIA 6 OUTUBRO, 24 HORAS  

PELO COMBATE À POBREZA E EXCLUSÃO  

SOCIAL 

217 - Foi presente pela Divisão Desenvolvimento Social uma informação sobre o assunto em 

epígrafe.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a iniciativa, bem como o seu orçamento no valor 

de 510,00 € + IVA.  

 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO RAMAL DE ÁGUA  



 

218 - Foi presente um requerimento de Fernando Rodrigues Botelho, residente no lugar da 

Quinta, freguesia de Loureiro, Peso da Régua, solicitando a isenção do pagamento do custo do 

ramal de água.  

Traz informação da Divisão de Desenvolvimento Social do teor seguinte:  

....Da capitação do agregado entende-se que o mesmo apresenta um rendimento percapita 

inferior ao valor da pensão social em vigor pelo que se pode considerar que vive abaixo do 

limiar da pobreza, Neste sentido, considera-se pertinente analisar a possibilidade do agregado 

poder pagar fraccionadamente em 12 meses, a taxa de instalação do contador da água, 

conforme consta do art.º 38.º -Pagamento do Custo do Ramal, n.º 3 Regulamento Municipal de 

Abastecimento de água”.  

Por não ser possível , nos termos legais, isentar o requerido, a Câmara deliberou por 

unanimidade autorizar o pagamento em 12 prestações.  

 

KARAOKE  

ASSOCIAÇÃO GUIAS E ESCUTEIROS DA  

EUROPA –PORTUGAL  

219 - Foi presente para ratificação um requerimento da Associação Guias e Escuteiros da 

Europa – Portugal, a requerer autorização para a realização de Karaoke no Parque do Peso, 

dia 21 de Agosto, das 22.00 às 02.00 horas.  

Traz informação da Secção de 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.  

Quanto à isenção da taxa está prevista no n.º 2 do art.º 8º da tabela de Taxas Municipais “ 

Sem prejuízo …. a Câmara Municipal poderá conceder isenções… pessoas colectivas de 

direito público … associações culturais , desportiv as e recreativas legalmente 

constituídas  …” ficando no entanto à consideração da Exmª Câmara.  

Traz informação do Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser ratificado pela Câmara 

Municipal, bem como a deliberação sobre a isenção das taxas”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho, isentando as respectivas taxas.  

 

-KARAOKE  

ASSOCIAÇÃO GUIAS E ESCUTEIROS  

DA EUROPA – PORTUGAL  

220 - Foi presente um requerimento da Associação Guias e Escuteiros da Europa -Portugal, 

solicitando autorização para a realização de Karaoke no Parque do Peso no dia 28 de Agosto 

de 2010.  

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60 do Regulamento das Taxas 

T.C.M.C.G.C., devendo ser salvaguardada a lei do ruído.  



 

Quanto à isenção da taxa está revista no n.º 2 do art.º 8º da Tabela de Taxas Municipais” Sem 

prejuízo ….a Câmara Municipal poderá conceder isenções…pessoas colectivas de direito 

público …associações culturais, desportivas e recreativas legalmente constituídas …” ficando 

no entanto à consideração da Exmª Câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, isentando as respectivas taxas.  

 

DIVISÃODE GESTÃO DOTERRITÓRIO 

 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

221 - Foi presente um requerimento de Constância Aires Marques Serrano Guedes, residente 

no lugar do Terreiro, freguesia de Galafura, a requerer a emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o art.º 102-D.  

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

“ No âmbito da informação do Gabinete de Fiscalização datada de 01/07/2010 anexa ao 

processo n.º 71/10 – Diversos, nada a opor à emissão de parecer favorável à constituição da 

compropriedade do prédio em questão, com emissão da competente certidão, da qual não 

resulta o direito ao parcelamento físico em violação do RJUE”.   

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável de acordo com a informação dos 

serviços.  

 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE  

 222 - Foi presente um requerimento de Constância Aires Marques Serrano Guedes, residente 

no lugar do Terreiro, freguesia de Galafura, a requerer a emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o art.º 89-E.  

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

“ No âmbito da informação do Gabinete de Fiscalização datada de 01/07/2010 anexa ao 

processo n.º 71/10 – Diversos, nada a opor à emissão de parecer favorável à constituição da 

compropriedade do prédio em questão, com emissão da competente certidão, da qual não 

resulta o direito ao parcelamento físico em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável de acordo com a informação dos 

serviços.  

 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

223 - Foi presente um requerimento de Constância Aires Marques Serrano Guedes, residente 

no lugar do Terreiro, freguesia de Galafura, a requerer a emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o art.º 92-D.  

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

“ No âmbito da informação do Gabinete de Fiscalização datada de 01/07/2010 anexa ao 

processo n.º 71/10 – Diversos, nada a opor à emissão de parecer favorável à constituição da 



 

compropriedade do prédio em questão, com emissão da competente certidão, da qual não 

resulta o direito ao parcelamento físico em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável de acordo com a informação dos 

serviços.  

 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE  

224 - Foi presente um requerimento de Constância Aires Marques Serrano Guedes, residente 

no lugar do Terreiro, freguesia de Galafura, a requerer a emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o art.º 94-D.  

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

“ No âmbito da informação do Gabinete de Fiscalização datada de 01/07/2010 anexa ao 

processo n.º 71/10 – Diversos, nada a opor à emissão de parecer favorável à constituição da 

compropriedade do prédio em questão, com emissão da competente certidão, da qual não 

resulta o direito ao parcelamento físico em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável de acordo com a informação dos 

serviços.  

 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

225 - Foi presente um requerimento de Constância Aires Marques Serrano Guedes, residente 

no lugar do Terreiro, freguesia de Galafura, a requerer a emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o art.º 91E.  

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

“ No âmbito da informação do Gabinete de Fiscalização datada de 01/07/2010 anexa ao 

processo n.º 71/10 – Diversos, nada a opor à emissão de parecer favorável à constituição da 

compropriedade do prédio em questão, com emissão da competente certidão, da qual não 

resulta o direito ao parcelamento físico em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável de acordo com a informação dos 

serviços.  

 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

226 - Foi presente um requerimento de Constância Aires Marques Serrano Guedes, residente 

no lugar do Terreiro, freguesia de Galafura, a requerer a emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o art.º 420-E.  

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

“ No âmbito da informação do Gabinete de Fiscalização datada de 01/07/2010 nada a opor à 

emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio em questão, com 

emissão da competente certidão, da qual não resulta o direito ao parcelamento físico com 

violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável 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 doze horas, da qual se lavrou a 

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


