ACTA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 08 DE JULHO DE 2008
Nº 14/2008

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.
VEREADORES PRESENTES: Vitor Manuel Ribeiro Fernandes de Almeida, Elsa Maria de
Carvalho Soares Peres Correia, Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Maria José
Fernandes Lacerda.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: José Manuel Gonçalves, Vice – Presidente e Andreia Catilina
Soares Coutinho Simões, Vereadora.
SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe da Divisão Administrativa

e

Gestão do Pessoal.
OUTRAS PRESENÇAS: Dado tratar-se de uma reunião pública, esteve presente o Sr. Alfredo
R. Martinho, residente na Avª João Franco, 5050 Peso da Régua.
Solicitou a intervenção da Câmara para pôr fim ao excesso de ruído emitido pelo bar “ Douro In
“, dentro e fora do horário de funcionamento perdurando, ás vezes, até ás 5 horas da manhã,
provocando mau estar ás pessoas que sempre viveram naquele local.
HORA DE ABERTURA: 10 horas.
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção da vereadora Maria
José Fernandes Lacerda.
INFORMAÇÃO DO

PRESIDENTE: Antes do inicio dos trabalhos, o Senhor Presidente

informou verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena.
Por unanimidade, por motivos de urgência, foi presente um documento para ser discutido antes
da ordem do dia.

DESPACHO
CENTRO ESCOLAR DE
GODIM EB1 + JI
144 - Pelo Sr. Presidente da Câmara foi presente um despacho do teor seguinte:
“ Considerando que no Quadro de Referência Estratégico Nacional se encontra em concurso
para a apresentação de candidaturas o programa de “Requalificação da Rede Escolar do 1º
Ciclo Básico e da Educação Pré - Escolar “.
Determino que o Município apresenta uma candidatura intitulada “ Centro Escolar de Godim
EB1 + JI “ de acordo com a alínea f) do n.º 4 do artigo 64, da Lei n.º 169/99 de 18 de
Setembro”.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

TESOURARIA
Balancete – Período de 24 de Junho a 7 de Julho/08 – Saldo do dia 7 de Julho – Cento e
sessenta mil, quatrocentos e trinta euros e dois cêntimos.

ROTARY CLUB DA RÉGUA
145 - Foi presente um ofício da Rotary Club da Régua, a solicitar autorização para a colocação
de um Marco de bloco em granito com as medidas de 165 cm x 35 cm x 34 cm, onde figurará
gravado na rocha e pintado a preto, a data de 1984, que refere a data da fundação do clube,
uma roda dentada com cerca de 25 cm de diâmetro, emblema do Rotary Internacional, e a
inscrição, em letras douradas, do nome do clube, Rotary Club da Régua e da data de
inauguração 19/07/2008.
A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.

RANCHO FOLCLÓRICO DA
CASA DO POVO DE GODIM
XI FESTIVAL DE FOLCLORE
Nª SRª DO SOCORRO
146 - Foi presente um ofício do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Godim a solicitar apoio
para a montagem do palco, a impressão de cartazes de divulgação, a oferta de rebuçados da
Régua, a não calendarização de outros eventos e o pagamento de 2 750 euros para ajudar a
custear as despesas com a realização do XI Festival de Folclore Nª Srª do Socorro, no dia 2
de Agosto.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 2 500,00 €.

ORGÃOS DA AUTARQUIA

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
ENTRE A UNIVERSIDADE ABERTA(UAB)
E A CÂMARA MUNICIPAL DO PESO
DA RÉGUA( CMPR )
147 - Foi presente para aprovação o protocolo a celebrar entre a Universidade Aberta e a
Câmara Municipal do Peso da Régua.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do protocolo.

PROPOSTA
148 - Pelo Vereador em Regime de Permanência foi presente a seguinte proposta :

“Atendendo à comunicação anexa à presente proposta que solicita a indicação por parte dos
Municípios associados da Rota do Vinho do Porto do seu representante na sua Direcção, de
acordo com o previsto na alínea a) do n.º 3 do art.º 8 dos estatutos daquela Associação que
inclui a representação dos Associados Institucionais.
Foram assim estabelecidos com os Municípios de Vila Real e de Carrazeda de Ansiães os
contactos

necessários a dar cumprimento a esta solicitação de que resultou que ambos

concordaram em que seja indicado o Município do Peso da Régua como representante das
autarquias na Direcção da Rota do Vinho do Porto.
Neste sentido, proponho à Exm.ª Câmara Municipal que delibere no sentido de aceitar integrar
a Direcção da Rota do Vinho do Porto”.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.
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.

