ACTA

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE 7 DE ABRIL DE 2011

Nº 07/2011
PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.
VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Salvador Costa Ferreira, Nei de Morais
Teixeira e António Manuel da Graça Peres Correia.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes e Maria José
Fernandes Lacerda.
SECRETARIOU: José Daniel Meireles de Almeida Lopes, Chefe da Divisão Administrativa e
Gestão de Pessoal.
OUTRAS PRESENÇAS: Reunião pública sem presenças.
HORA DE ABERTURA: 10 horas.
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Sr. Presidente
Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves por não ter estado presente.
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 três documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia.

CERCIMARANTE – COOPERATIVA
PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO
DE CRIANÇAS INADAPTADAS, C.R.L
CAMPANHA DO PIRILAMPO MÁGICO 2011
60 – Foi presente um requerimento da Cercimarante com sede na Rua de Guimarães,
Amarante, a solicitar autorização para a venda do Pirilampo Mágico no Concelho do Peso da
Régua.
Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:
“ A autorização requerida está de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º
87/99 de 19 de Março”.
A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.

MÁRIO GUEDES VEIGA
VINHÓS – PESO DA RÉGUA
PEDIDO DE DESTAQUE DA PARCELA
PARA A CONSTRUÇÃO URBANA
61 – Foi presente um requerimento do Sr. Mário Guedes Veiga, residente em Vinhós, Peso da
Régua, a requerer autorização para o destaque da área territorial de 144 m2 de uma área total
de 0,706200 (ha) para a realização da construção da capela mortuária.
Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte:
“ Nada a opor ao destaque de uma parcela com a área de 144 m2, nos termos do n.º 4 do
artigo 6º do RJUE, e tendo em conta o disposto no n.º 10 do mesmo artigo (planta anexada ao
pedido).
A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o destaque requerido.

EDITAL
DESFILE TEMÁTICO
COMENORATIVO DO DIA
DA TERRA
62 – Pelo Sr. Presidente da Câmara foi presente o edital do teor seguinte:
“ Engº. Nuno Manuel Sousa Pinto Carvalho Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do
Peso da Régua, no uso da sua competência, torna público que em virtude da realização do
Desfile Temático Comemorativo do Dia da Terra, em que participarão os Jardins de Infância,
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e IPSS do Concelho, é introduzida a seguinte alteração
provisória à Postura Municipal de Trânsito, no dia 29 de Abril de 2011.
-È proibido o estacionamento, entre as 13h30 e a hora da passagem do desfile por esses
locais, nas Ruas José Vasques Osório (a partir do posto de combustíveis Repsol até ao seu
limite),Camilos, João de Lemos e Ferreirinha ( até ao Posto de Turismo);
-É proibido o trânsito, entre as 13h45 e a hora da passagem do desfile por esses locais, nas
Ruas, José Vasques Osório ( a partir do posto de combustíveis Repsol até ao seu limite),
Camilos, 1º de Dezembro, Barão de Forrester, João de Lemos, Custódio José Vieira e
Ferreirinha (até ao Posto de Turismo);
Apela-se à melhor compreensão e colaboração da população, no sentido de respeitarem as
instruções da força de segurança – GNR e do pessoal da Câmara Municipal de serviço no
evento, bem como a utilização dos percursos alternativos.
E para que conste mandei passar o presente edital e outros de igual teor que vão ser por mim
assinados e autenticados com o selo branco em uso neste Município e afixados nos locais de
estilo habituais”.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração proposta.

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

TESOURARIA
Balancete – Período de 24 de Março a 6 de Abril /2011 – Saldo do dia 6 de Abril – Noventa e
cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro euros e noventa cêntimos.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE PESSOAL

PRESCRIÇÃO DO PRAZO
DE COBRANÇA DE CONHECIMENTOS
DEBITADOS À TESOURARIA
63 - Foi presente uma informação da Divisão Administrativa e Gestão do Pessoal sobre a
prescrição do prazo de cobrança de conhecimentos debitados à tesouraria.
Traz despacho do Sr. Presidente do teor seguinte:
“ Concordo.
Proceder em sua conformidade”.
A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento.

BENILDE CARDINALI
INSTALAÇÃO DO CIRCO
IMPÉRIO CARDINALI
64 - Foi presente para ratificação um requerimento de Benilde Cardinali, com sede na Travessa
Artur Napoleão, Matosinhos, a requerer autorização para a montagem do circo Império
Cardinali, no terreno Caça e Pesca de 1 a 3 de Abril.
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.
Apresenta todos os elementos necessários ao seu deferimento.
As taxas a cobrar são as previstas no art. 30 da Tabela de Taxas e Licenças:
1º No primeiro dia …………………………………………………………………6,88 €
2º Por cada dia adicional, além do primeiro ……………………………………… 3,45 €
Quanto à isenção de pagamento de taxas, cabe a V. Ex.ª decidir.
Traz despacho do Sr. Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:
“ Deferido, por motivo de urgência, não sendo concedida a isenção de taxas.
À reunião de Câmara para ratificação deste despacho.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO PARA A MARCAÇÃO
E DINAMIZAÇÃO DO CAMINHO INTERIOR
DE SANTIAGO

65 - Foi presente para aprovação o protocolo de cooperação para a marcação e dinamização
do caminho interior de Santiago.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o protocolo.

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ARMANDO PINTO PEREIRA
PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR
DA RENDA
66 - Pela Divisão de Desenvolvimento Social foi presente uma informação referente ao
arrendatário Armando Pinto Pereira, residente no Bairro Av. Diocese de Vila Real, Bloco 3, 1º
Esq.º Peso da Régua sobre a revisão do valor da renda.
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o aumento proposto para o valor de
139,37 €.
Mais deliberou, face ao estipulado em reunião de Câmara de 03/03/2008, a qual procedeu ao
congelamento das rendas de habitação social, vigorará o valor da renda actual sem qualquer
actualização.

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO
À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA
CANELAS
PESO DA RÉGUA
67 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente a Maria da
Conceição Ferreira, Lugar da Fonte, Canelas, concelho de Peso da Régua.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura.

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO

PROCESSO DE OBRAS N.º 50/2009
CESÁRIO MESQUITA FERREIRA
RUA DE VILA FRANCA
PESO DA RÉGUA
ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM
EDIFICIO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
PROJECTO DE ESPECIALIDADES
68 - No seguimento da deliberação n.º 213 de 12/08/2010, foi novamente presente o processo
em epígrafe.
Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte:

“ Propõe-se o licenciamento da obra de alteração/ampliação do edifício, nos termos da
presente informação”.
A Câmara deliberou por unanimidade licenciar o requerido de acordo com a informação dos
serviços.

PROCESSO DE OBRAS N.º 23/2010
FERNANDO QUINTELAS, LDª
AV. DR. ANTÃO DE CARVALHO
PESO DA RÉGUA
69 - No seguimento da deliberação n.º 283 de 04/11/2010, foi presente novamente o processo
em epígrafe.
Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte:
“ Propõe-se o licenciamento da obra de construção nos termos da presente informação”.
A Câmara deliberou por unanimidade licenciar o requerido de acordo com a informação dos
serviços.

PROCESSO DE OBRAS Nº 39/2009
ANTÓNIO JOSÉ TEIXEIRA ZÉRIO
LUGAR DA RIBEIRA DO RODO
LOUREIRO – PESO DA RÉGUA
CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO
DESTINADA A HABITAÇÃO COLECTIVA
70 - Foi presente o processo de obras de António José Teixeira Zério a requerer o
licenciamento das obras de edificação, referente á construção de um edifício destinado a
habitação colectiva, no lugar da Ribeira do Rodo, Loureiro.
Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte:
“ Propõe-se o licenciamento das obras de construção de um edifício de habitação colectiva nas
condições constantes da presente informação”.
A Câmara deliberou por unanimidade licenciar o requerido de acordo com a informação dos
serviços.

PROCESSO DE OBRAS N.º 7/2010
JOSÉ PEREIRA DA SILVA
LUGAR DA COSTA DO VALE – GODIM
AMPLIAÇÃO DE UM EDIFÍCIO DESTINADO
A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
71 - Foi presente o processo de obras do Sr. José Pereira da Silva, Costa do Vale, Godim a
requerer o licenciamento da obra, assim como o projecto de especialidades e exposição sobre
edificação de muros de vedação.
Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte:

“ Propõe-se o licenciamento da obra alteração do edifício existente – ampliação da habitação,
nos termos da presente informação.
Relativamente à intervenção no espaço público, nada a opor sem prejuízo da análise do
parecer e comunicação da J.F”.
A Câmara deliberou por unanimidade licenciar o requerido de acordo com a informação dos
serviços.

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO
PESO DA RÉGUA
OCUPAÇÃO DE PASSEIOS E
VIA PÚBLICA PARA OBRAS
72 - Foi presente um requerimento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do
Peso da Régua, a requerer licença para ocupação de passeios e via pública na requalificação
das fachadas e cobertura do edifício, assim como a isenção de taxas municipais.
Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte:
“ Nada a opor (condicionando o estacionamento) a comunicar à DSBSU, com isenção das
taxas nos termos do regulamento.
Arquivar com os antecedentes”.
Traz despacho do Sr. Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:
“ Deferido, devendo este assunto ser remetido à reunião de Câmara para deliberação quanto à
isenção de taxas”.
A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido e isentar as respectivas taxas.
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.

