ACTA

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011

Nº 03 /2011
PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.
VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa
Ferreira, Nei de Morais Teixeira, Maria José Fernandes Lacerda e António Manuel da Graça
Peres Correia.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: José Manuel Gonçalves.
SECRETARIOU: José Daniel Meireles de Almeida Lopes, Chefe da Divisão Administrativa e
Gestão de Pessoal.
HORA DE ABERTURA: 10 horas.
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade.
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.

REQUALIFICAÇÃO E RENOVAÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO E DE INFRA-ESTRUTURAS
DO TROÇO URBANO DA EN 108 (FASE 1 – ZONAS
E,F,G,H,E I), INTERFACE TRANSPORTES PÚBLICOS
RODOVIÁRIOS (ZONA ESTAÇÃO) E REABILITAÇÃO
DA RUA DA ALEGRIA E BARÃO DE FORESTER –
PESO DA RÉGUA
17 – Foi presente o Relatório Final da obra acima mencionada.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o relatório final apresentado, adjudicando a
empreitada à Firma Francisco Pereira Marinho e Irmãos S.A, pelo valor de 2 481 012,76 €.

ACTUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO
DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS
18 – Foi presente para conhecimento a actualização do regulamento da tabela de taxas e
licenças.

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:
“ Em cumprimento do estipulado no n.º 1 do art.º 7º do Regulamento da Tabela de Taxas e
Licenças, informo que:
-A actualização do Regulamento acima mencionado terá que ser efectuada até ao dia 01 de
Março.
- Deverá ser indicado qual o índice médio de preços ao consumidor no continente relativo ao
ano anterior e publicado pelo Instituto Nacional de Estatísticas.
Por proposta do Sr. Presidente, atendendo ao momento de crise que se atravessa e mantendose válidos os pressupostos mencionados na deliberação de câmara n.º 44 tomada em reunião
de 03/03/2009, a câmara deliberou por unanimidade não actualizar a tabela de taxas e
licenças.

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

TESOURARIA
Balancete – Período de 27 de Janeiro a 09 de Fevereiro /11 – Saldo do dia 9 de Fevereiro –
Trezentos e seis mil, novecentos e vinte e um euros e dezassete cêntimos.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL

PROPOSTA DE APOIO
AO XXIII ENCONTRO
NACIONAL DE JOVENS
SEM FRONTEIRAS
19 – Foi presente para aprovação a proposta do teor seguinte:
“De 7 a 9 de Outubro de 2011, Godim receberá o XXIII Encontro Nacional de Jovens Sem
Fronteiras, no qual participarão cerca de 300 jovens.
Os Jovens Sem Fronteiras são um movimento católico e missionário, com acção dentro e fora
da paróquia a que pertencem, divididos em cerca de 50 grupos de Norte a Sul do País. Para
além das actividades missionárias e de solidariedade realizadas em Portugal, apoiam projectos
solidários em áreas como a Saúde e a Educação, em contexto dos Palops`s.
Anualmente, os Jovens Sem Fronteiras realizam o Encontro Nacional, o qual tem repercussão
nacional, sendo ocasião para uma promoção do Município onde se realiza o Encontro, neste
caso, Peso da Régua.
Com vista à realização do encontro de 2011, a Coordenação Nacional dos Jovens Sem
Fronteiras solicita apoio ao Município do Peso da Régua para a realização do Encontro, da
seguinte forma:


Cedência das instalações do Pavilhão Multiusos António Saraiva nos dias 7, 8 e 9 de
Outubro, para local de dormida e higiene (banhos) dos participantes;



Cozinha e refeitório da Escola E.B. 2,3 para confecção das refeições;



Pavilhão desportivo da Escola E.B. 2,3 para realização de conferências.

Para o espaço de conferências solicitam:


320 cadeiras;



1 palco;



1 mesa para o palco;



Sistema de som para o espaço de conferências;



2 a 3 microfones;



1 projector + tela;



4 baldes do lixo;

Para o Pavilhão Multiusos:
Sistema de divisão de espaço, por forma a impossibilitar a comunicação entre rapazes e
raparigas.
Na cozinha/refeitório:
1 a 2 arcas frigorificas;
1 a 2 frigoríficos;
Utensílios de cozinha;
Mesas e cadeiras para 150 pessoas (2 turnos a comer);
Talhares e pratos para 300 pessoas (em alternativa, a Coordenação sugere o uso de
descartáveis).
Face a importância de que se reveste esta iniciativa, sugiro que o Município do Peso da Régua
analise a possibilidade de apoio à mesma.
Deixo, por isso, esta proposta à consideração superior de V. Ex.ª, que sobre ela, melhor
decidirá.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.

CENSOS 2011
ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA
20 – Pelos serviços foi presente uma informação sobre a abertura de uma conta bancária, para
o pagamento das remunerações do pessoal interveniente nos trabalhos de recenseamento “
Censos 2011 “.
Traz despacho do Sr. Presidente do teor seguinte:
“ Concordo com a informação.
Proceda-se em conformidade.
À reunião de Câmara para ratificação”.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.

ARMINDO PINTOR VENÂNCIO
MIRANDELA
VENDA DE QUEIJOS NO

MERCADO MUNICIPAL
21 - Foi presente um requerimento do Sr. Armindo Pintor Venâncio, residente em Mirandela,
que por ser deficiente de um braço, solicita um lugar no andar inferior do mercado, para mais
fácil acesso ao carro para descarregar a mercadoria.
Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:
“ Por norma, no mercado municipal a venda de queijos ás quartas feiras, efectua-se na parte
superior do mercado, no entanto o requerente alega que por ser deficiente de um braço lhe
seria mais fácil colocar a sua mercadoria no andar inferior do mesmo.
Por esta situação não se encontrar tipificado no Regulamento do Mercado Municipal, solicito de
V. Ex:ª o parecer que tiver por conveniente”.
A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido, já que a parte superior do mercado
possui acessibilidades mais favoráveis que o piso inferior.

JORGE CARDINALI
AQUÁTICO SHOW
JOÃO JORGE MAGALHÃES AZEVEDO
22 - Foi presente um requerimento de João Jorge Magalhães Azevedo, proprietário do
Aquático Show, residente na quinta da Loba, Lote 75, Foros de Amora, a solicitar a cedência
de um espaço (Piscinas do Clube de Caça e Pesca), para a montagem do espectáculo, nos
dias 18,19,20,21,25,26,27 e 28 de Fevereiro.
Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:
“ O requerido encontra-se previsto no art.º 18º, do D.L. 309/2002 de 16/12, sendo obrigatória a
obtenção de licença municipal para a realização deste tipo de espectáculo para o seu
deferimento.
As taxas a cobrar são as previstas no art. 21 da Tabela de Taxas e Licenças.
No primeiro dia …………………………………. 6,88 €.
Por cada dia adicional, além do primeiro ……….. 3,45 €
Quanto à isenção de pagamento de taxas, solicitada cabe a V. Ex.ª decidir.
A Câmara deliberou por unanimidade licenciar o espectáculo, não isentando as respectivas
taxas. Previamente o proprietário terá que obter autorização da ocupação do terrado, do Clube
Caça e Pesca do Alto Douro.

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO
À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE
MARIA LUÍSA COSTA PEREIRA
VILARINHO DOS FREIRES
PESO DA RÉGUA

23 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente a Maria Luísa
Costa Pereira, Vilarinho dos Freires, concelho de Peso da Régua.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura.

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO
À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE
ALZIRA DE JESUS SILVA FERREIRA
LUGAR DO SOALHEIRO
PESO DA RÉGUA
24 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente a Alzira de
Jesus Silva Ferreira, Lugar do Soalheiro, concelho de Peso da Régua.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura.

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO

MARIA AUGUSTA DE ARAÚJO
LUGAR DA RETORTA
VILARINHO DOS FREIRES
CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE
25 - Foi presente um requerimento de Maria Augusta Araújo, residente no Lugar da Retorta,
Vilarinho dos Freires, concelho de Peso da Régua, a requerer certidão favorável à constituição
de compropriedade do prédio inscrito na matriz sob o art.º 28 – D.
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 em questão, com emissão da competente certidão,
da qual não resulta o direito ao parcelamento físico em violação do disposto no RJUE”.
A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao requerido.

RECLAMAÇÃO DE ANTÓNIO MANUEL
VICENTE ALMEIDA
ARIZ – GODIM
PESO DA RÉGUA
26 - Foi presente o processo referente á reclamação sobre uma drenagem de água de um
terreno privado para o caminho público.
Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte:
“ Propõe-se notificar o titular do prédio nos termos da informação técnica, datada de
18/01/2011, sem prejuízo do teor da presente comunicação.
Com conhecimento ao titular da exposição apresentada”.
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços, mandando
proceder em sua conformidade.

RUI PEDRO FONSECA PEREIRA
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE
ESPAÇO PARA QUIOSQUE DE
GELADOS-OCUPAÇÃO DA VIA
PÚBLICA
27 - No seguimento da deliberação n.º 13 de 28/01/2010, foi novamente presente o processo a
solicitar autorização para continuar a disponibilizar o espaço para quiosque de gelados.
Traz informação da Divisão de Gestão do território do teor seguinte:
“ Nada a opor, nos termos já concedidos nos anos anteriores”.
A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.

Mais deliberou que a licença agora deferida fique condicionada à possibilidade de a qualquer
momento, a mesma poder ser cessada, devido à intervenção na requalificação daquele espaço
e circundantes.
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

