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ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 12 DE AGOSTO 2021 

 

Nº 16 /2021 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves. ------------------------------------------------------- 

VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Maria José 

Fernandes Lacerda, Eduardo Jorge Ribeiro Pinto, Maria do Céu Ribeiro Ramos e Bruno 

Miguel Botelho Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------ 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Eduardo José de Sousa Cardoso, Vereador. ------------ 

SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira. ----------------------------------------------------------------------- 

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas. ----------------------------------------------------------- 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade. ------------------------ 

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

informou verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena. ------------   

Reunimos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Presidente da Junta de Freguesia de Loureiro; ------------------------------------------------ 

· Presidente da Junta de Freguesia de Sedielos; ------------------------------------------------- 

· Presidente do Conselho de Administração da APDL; ---------------------------------------- 

Participámos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

· Reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Douro; -------- 

· Cerimónia de apresentação do “Passaporte Douro”, promovido pela Comunidade 

Intermunicipal do Douro, em parceria com o Instituto do Vinho do Douro e Porto e do 

Turismo do Porto e Norte de Portugal, realizada no Edifico Sede da Fundação Museu do 

Douro; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estivemos presentes: -------------------------------------------------------------------------------- 

· Bênção do Clube Motorizado Vale do Tanha de Vilarinho dos Freires; ------------------- 

· Entrega de prémios do Torneio de Ténis do Clube Caça e Pesca do Alto Douro; -------- 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

134-TESOURARIA 

Balancete – Período de 29 de julho /2021 a 11 de julho 2021 – Saldo do dia 11 de julho 

– Sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e um euros e oitenta e seis cêntimos. ------------ 

135-APOIO Á CASA DO POVO DE GODIM 

PARA PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a pavimentação da calçada junto 

do edifício da Casa do Povo de Godim. ---------------------------------------------------------- 

136-CONDECORAÇÃO MUNICIPAL - 14 DE AGOSTO 

A Câmara Municipal irá homenagear as pessoas que desde fevereiro de 2021 têm dado 

o melhor de si ao Centro de Vacinação do Peso da Régua, ajudando-nos a cuidar das 

nossas gentes e a proteger a saúde de todos. ----------------------------------------------------- 

Além destas pessoas, na cerimónia de condecoração municipal serão distinguidos os 

funcionários da Câmara Municipal do Peso da Régua que completaram 25 anos de 

serviço, bem como os que se aposentaram no decorrer de 2020. ----------------------------- 

A cerimónia contemplará ainda a homenagem a título póstumo a sete pessoas, que no 

desempenho das suas funções como Vereadores da Câmara Municipal, contribuíram 

para o desenvolvimento do concelho do Peso da Régua. -------------------------------------- 
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A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento. --------------------------------- 

137-PEDIDO DE CEDÊNCIA DO QUIOSQUE 

NA AVENIDA SACADURA CABRAL 

GODIM – PESO DA RÉGUA 

Foi presente um requerimento de Fátima Maria Damas Monteiro Westerman a requerer 

autorização para ceder a Luísa das Dores Teixeira Guerra Cardoso o direito de ocupação 

e exploração do quiosque sito na Avenida Sacadura Cabral, Godim, Peso da Régua, por 

motivo de ausência do país. ------------------------------------------------------------------------ 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: -------------------------------------- 

“ O requerido está previsto no artº nº 23 do Regulamento de Exploração de Quiosques 

na Via Pública”. As autorizações de ocupação não poderão ser cedidas proibindo-se 

ajustes particulares ou que terceiros tomem conta dos quiosques dirijam, salvo se 

ocorrer um dos seguintes factos: ------------------------------------------------------------------ 

a) Invalidez do titular do quiosque; --------------------------------------------------------- 

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

c) Outros motivos ponderados e justificados, verificados caso a caso pela câmara. - 

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido. ----------------------------------- 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS 

138-CAMPANHA DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO 

DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA E CAMPANHA 

DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA DE  

ANIMAIS DE COMPANHIA 

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

mandando proceder em sua conformidade. ------------------------------------------------------ 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

GESTÃO DO TERRITÓRIO 

139-MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA DIAS 

VINHA DAS QUEBRADAS - PESO DA REGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Maria de Fátima Fonseca da Silva Dias a requerer 

parecer favorável para a constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na 

matriz sob o artº nº 191-B. ------------------------------------------------------------------------- 

Traz informação dos serviços 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. ------------------------------- 

140-MARIA DE FATIMA FONSECA DA SILVA DIAS 

VINHA DAS QUEBRADAS - PESO DA REGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Maria de Fátima Fonseca da Silva Dias a requerer 

parecer favorável para a constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na 

matriz sob o artº nº 192-B. ------------------------------------------------------------------------- 

Traz informação dos serviços 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. ------------------------------- 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta. -------------------------------------------- 
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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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


