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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 12 DE MARÇO 2020 

 

Nº 6 /2020 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Eduardo Jorge Ribeiro 

Pinto, Eduardo José de Sousa Cardoso, Maria José Fernandes Lacerda, Maria do Céu Ribeiro 

Ramos, Bruno Miguel Botelho Gonçalves.  

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

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião pública sem presenças.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade. O Vereador Eduardo José de 

Sousa Cardoso não participou nesta votação.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

Reunimos:  

· Presidente da União de Freguesias do Peso da Régua e Godim;  

· Direção do Clube de Caça e Pesca do Alto Douro;  

· Secretariado Executivo da Comunidade Intermunicipal do Douro;  

· Comandante do Destacamento Territorial do Peso da Régua;  

· Presidente da Junta de Freguesia de Fontelas;  

· Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua;  

· Presidente da Direção das Caves Vale do Rodo;  

· Direção do Grupo de Cantares os Rabelos do Douro;  

· Direção do Rancho Folclórico e Recreativo de Godim;  

Organizámos:  

· Comemoração do Dia Internacional da Mulher, realizada no AUDIR – Auditório Municipal;  

Efetuámos:  

· Entrega de sede à Tertúlia João de Araújo Correia;  

· Sessão de informação da atualização das taxas da água, saneamento e lixo em Canelas;  

· Sessão de informação da atualização das taxas da água, saneamento e lixo em Sedielos;  

· Reuniões com os responsáveis pelo Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, 

Instituições Particulares de Solidariedade Social e entidades com responsabilidade de Proteção 



 

Civil no Concelho relacionadas com as medidas a implementar em relação ao contágio através 

do COVID-19;  

Participámos:  

· Reunião do Conselho de Administração da Empresa Intermunicipal Águas do Interior Norte;  

· Reunião do Conselho Consultivo da Fundação Museu do Douro;  

Estivemos presentes:  

· Apresentação oficial da Equipa NJ Racing que irá competir no Campeonato de Portugal de 

Montanha;  

 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

42-TESOURARIA 

Balancete – Período de 27 de fevereiro /2020 a 11 de março de 2020 – Saldo do dia 11 de 

março – Novecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e dezasseis euros e oitenta e sete 

cêntimos.  

 

43-MARIA HELENA ALVES DO CASTELO MARQUES 

COVELINHAS – PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO 

DE ESPAÇO PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO 

DE “STAND” DE VENDA DE GELADOS 

Foi presente um requerimento de Maria Helena Alves do Castelo Marques, residente no Lugar 

da Laranjeira, Freguesia de Covelinhas, Peso da Régua, a requerer licença para ocupação de 

um espaço de domínio público, para instalação do “Stand” de venda de gelados pelo prazo de 

12 meses, como já foi deferido em anos anteriores.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ No âmbito do pedido e atendendo que a ocupação do espaço público para a instalação do 

stand de vendas de gelados se enquadra nas condições anteriormente aprovadas, nada a opor 

ao pedido pelo prazo de 12 meses, mediante o pagamento de taxas devidas”.  

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

serviços.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

44-MARIA JOAQUINA REBELO MONTEIRO 

LUGAR DO PINHEIRO – LOUREIRO 

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 



 

Foi presente um requerimento de Maria Joaquina Rebelo Monteiro do Lugar do Pinheiro, 

Loureiro, Peso da Régua, a requerer parecer favorável à constituição de compropriedade do 

prédio rústico inscrito na matriz com o artigo 272-B.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ Propõe-se parecer favorável com a emissão da certidão”  

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

serviços.  

 

45-MARIA JOAQUINA REBELO MONTEIRO 

LUGAR DO PINHEIRO – LOUREIRO 

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Maria Joaquina Rebelo Monteiro do Lugar do Pinheiro, 

Loureiro, Peso da Régua, a requerer parecer favorável à constituição de compropriedade do 

prédio rústico inscrito na matriz com o artigo 156-B.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ Propõe-se parecer favorável com a emissão da certidão”  

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

serviços.  

 

46-DIAMANTINO GONÇALVES 

QUINTA DO CARAMACHÃO – ARRABALDE – 

SEDIELOS, PESO DA RÉGUA 

Foi presente um requerimento de Diamantino Gonçalves de Sedielos, Peso da Régua, a 

requerer parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na 

matriz com o artigo 810-B.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ Propõe-se a compropriedade com a emissão da competente certidão.  

Mis se propõe notificar o requerente para no prazo de 15 dias, esclarecer a câmara municipal, 

quanto as edificações erigidas no prédio acima descrito, tendo em conta a informação do GF.  

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

serviços.  

 

47-CONSTANTINO DA SILVA PEREIRA 

LUGAR DA COMENDA E VALE DE ORDES 

MOURAMORTA – PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Constantino da Silva Pereira de Moura Morta a requerer 

parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz com o 

artigo 239-1B.  



 

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ Propõe-se parecer favorável à compropriedade com a emissão da certidão”.  

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

serviços.  

 

48-ANA MARIA CORREIA DE MATOS FERNANDES 

LUGAR DA VEIGA – POIARES 

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Ana Maria Correia de Matos Fernandes de Poiares, Peso da 

Régua, a requerer parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico 

inscrito na matriz com o artigo nº 106-I.  

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”.  

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

serviços.  

 

49-ANA MARIA CORREIA DE MATOS FERNANDES 

LUGAR DAS PEIXOTAS – POIARES 

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Ana Maria Correia de Matos Fernandes de Poiares, Peso da 

Régua, a requerer parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico 

inscrito na matriz com o artigo nº 9-C.  

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”.  

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 onze horas, da qual se lavrou a 

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

 


