
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 11 DE FEVEREIRO DE 2010 

 

Nº 3 /2010 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves. 

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves Vice-Presidente. Mário Francisco 

Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa Ferreira, Nei de Morais Teixeira, Jorge Manuel 

Monteiro de Almeida, Maria José Fernandes Lacerda, Vereadores. 

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

Gestão de Pessoal. 

OUTRAS PRESENÇAS: Por se tratar de Reunião Pública esteve presente o Sr. José da Silva 

Pinto, residente na Avª Dr. Antão de Carvalho, Lote 11, 5º Dtº. 

HORA DE ABERTURA: 10 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Sr. Presidente 

Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves. 

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

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

Por unanimidade, por motivos de urgência, foram presentes três documentos para serem 

discutidos antes da ordem do dia. 

 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

MARIA ADELAIDE LOPES VIDEIRA  

GODINHO MARTINS 

LUGAR DO OUTEIRO - POIARES  

16 – Foi presente um requerimento de Maria Adelaide Lopes Videira Godinho Martins, 

residente no Lugar do Outeiro, Vila Seca de Poiares, a requerer a constituição de 

compropriedade do prédio rústico, inscrito na matriz cadastral sob o artigo 104-M. 

Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte: 

“ Nos termos da presente informação, propõe-se a emissão de parecer favorável à constituição 

da compropriedade do prédio descrito, a qual não dá direito à divisão em lotes”. 

A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável. 

 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 



 

MARIA ADELAIDE LOPES VIDEIRA  

GODINHO MARTINS 

LUGAR DO OUTEIRO - POIARES  

17 - Foi presente um requerimento de Maria Adelaide Lopes Videira Godinho Martins, residente 

no Lugar do Outeiro, Vila Seca de Poiares, a requerer a constituição de compropriedade do 

prédio rústico, inscrito na matriz cadastral sob o artigo 106-M. 

Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte: 

“ Nos termos da presente informação, propõe-se a emissão de parecer favorável à constituição 

da compropriedade do prédio descrito, a qual não dá direito à divisão em lotes”. 

A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável. 

 

 

PROPOSTA  

AGREGADOS ARRENDATÁRIOS  

DO ANTIGO HOTEL 

VILHENA- CALDAS DO MOLEDO  

FONTELAS, PESO DA RÉGUA  

18 – Pelo Vereador do Pelouro da Habitação foi presente uma proposta do teor seguinte: 

“ No seguimento da deliberação nº 296 tomada em reunião ordinária de 3 de Dezembro de 

2009, foi pela Divisão de Desenvolvimento Social efectuado o levantamento da situação social 

dos agregados arrendatários do antigo Hotel Vilhena em Caldas do Moledo que segue em 

anexo à presente proposta. 

Foi verificado que dos 10 agregados ali residentes, 7 estão, neste momento, em condições de 

serem abrangidos pelo regime de renda apoiada. 

Nesse sentido, proponho à Exm.ª Câmara que, com efeitos a partir do mês de Janeiro de 2010, 

aqueles 7 agregados transitem para o regime de renda apoiada sendo corrigidos os valores 

das rendas de acordo com o relatório em anexo, podendo ser devolvidos os montantes pagos 

em excesso nos meses de Janeiro e Fevereiro”. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

Mais deliberou fixar os seguintes valores de renda: 

-António Ernesto C. Teixeira ..................................................................................71,24 € 

-António João Alves da Silva .................................................................................  9,05 € 

-Francisco José R.S. Dias ......................................................................................49,71 € 

-Maria Assunção F. Cardoso .................................................................................67,43 € 

-Maria do Céu C. Ribeiro ...................................................................................... 36,49 € 

-Maria Lina Pinto C. Seixas .................................................................................. 28,84 € 

-Maria José Almeida Melo .....................................................................................15,95 € 

-Mário Fernando C. Ribeiro ................................................................................. 30,86 € 

-Rosa Jesus ............................................................................................................ 27,96 € 

-Silvina Silva ......................................................................................................... 10,65 € 



 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 28 de Janeiro a 10 de Fevereiro/10 – Saldo do dia 10 de Fevereiro – 

Cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito euros e doze cêntimos. 

PROPOSTA 

19 - Pelo Partido Socialista foi presente a seguinte proposta: 

“ O Sport Clube da Régua, uma das organizações desportivas mais representativas do 

concelho e da região, tem vindo de forma crescente a desenvolver a valência formativa, 

mantendo hoje mais de centena e meia de atletas em competição federada nos mais diversos 

escalões de formação, desde os iniciados até futebol feminino. 

Aquando do jantar de aniversário do Sport Clube da Régua, em Novembro passado, tivemos 

ocasião de conhecer, por testemunho dos seus principais dirigentes, as dificuldades financeiras 

porque passa aquela agremiação desportiva. 

Apesar dos significativos apoios que a Câmara Municipal tem vindo a dar, de há longos anos a 

esta parte, e que têm constituído um grande e louvável esforço por parte dos sucessivos 

executivos, a realidade porém parece evidenciar uma situação não sustentável, uma vez que o 

serviço de dívida, contraída por gestões anteriores, e que está programada até 2013, absorve a 

grande maioria do subsídio autárquico. 

Segundo os mesmos dirigentes, o somatório da despesa com os diversos escalões, em 

rubricas como as inscrições na Federação, organização dos jogos, exames médicos, seguros e 

arbitragem, com um número tão elevado de atletas, e com os aumentos que estes custos 

sofreram nos últimos anos, coloca em risco a manutenção dos mesmos escalões em 

funcionamento, dados os grandes problemas de tesouraria que esta situação acarreta. 

Em face do descrito, e tendo em consideração o horizonte temporal de 2013, propomos: 

Que para a actual época desportiva, 2009-2010, e para as próximas três épocas, seja criado 

um subsídio extraordinário para o Sport Clube da Régua, que cubra as despesas com as 

inscrições e a organização dos jogos dos atletas em formação”. 

A Câmara deliberou por maioria, com os votos contra dos Vereadores do PSD, não aprovar a 

proposta apresentada. 

Pelo PSD foi presente a seguinte declaração de voto: 

A análise à proposta dos senhores vereadores do partido socialista tem antes de mais de ser 

enquadrada no histórico que existe entre a Autarquia e o Clube em causa. 

O Sport Clube da Régua recebia até Agosto de 2005 cerca de 40 000,00 € anuais, em 

Setembro de 2005 foi-lhe atribuído um subsidio para publicidade nas camisolas da equipa 

sénior de 10 000 euros, decisão que foi naturalmente assumida pelo executivo que em 

Novembro de 2005 ganhou as eleições. 

Durante o ano de 2006 e 2007 numa colaboração conjunta foi possível viabilizar o clube 

através do licenciamento de um terreno propriedade do clube, da contracção de um 



 

empréstimo para pagamento de um conjunto de dividas acumuladas, assim como com a 

transferência do direito de superfície do Campo Artur Vasques de forma a que este pudesse 

ser transformado num espaço desportivo de referência na região tal como veio a acontecer. 

Nesta transferência de salientar que ficaram a cargo do município todas as despesas 

relacionadas com pessoal, electricidade e água, anteriormente da responsabilidade do clube. 

Em Fevereiro 2008, a Câmara Municipal aprovou o apoio suplementar de 10 000,00 euros aos 

escalões de formação, situação que se manteve no ano de 2009 e está previsto para o ano em 

curso. 

Contas feitas verificamos que o clube viu o seu subsídio crescer nos últimos 4 anos cerca de 

50% no seu subsídio anual, ao que acresce todas as despesas relacionadas com o estádio 

municipal. 

Importa ainda realçar que há luz da legislação em vigor todo o apoio efectuado às 

colectividades tem de ser direccionado para a sua formação, não podendo como tal os 

vereadores do Partido Social Democrata aprovar uma decisão que induz que o município tem 

de dar o subsidio actual para pagamento das dividas bancárias e efectuar um subsidio 

suplementar para financiar a formação desportiva. 

Defendemos na oposição e numa fase muito complicada do clube que o município deveria e 

tinha a obrigação de colaborar na recuperação do clube sem que isso acarretasse mais 

despesa suplementar, provamos na prática que tal era e foi possível, queremos continuar a 

caminhada de colaboração conjunta com o clube sem violar os princípios que sempre 

nortearam a nossa acção. 

Gostaríamos ainda de lembrar que existem outros clubes com passivos bancários e que até 

agora sempre conseguiram gerir e cumprir os seus compromissos, naturalmente que uma 

proposta desta natureza teria de ser alargada a todos os que agora têm dividas, assim como 

um precedente futuro para outras situações. 

Gostaria ainda de relembrar que no ano 2009 foram atribuídos os seguintes subsídios: 

Sport Clube da Régua – 57 900 €, dos quais 10 000,00 € para publicidade equipa sénior. 

Clube Caça e Pesca 35 000 € 

Futebol Clube de Fontelas – 15 000 € 

ADG – 20 000 € 

Será que a diferença de valores entre estas colectividades deve ser mais acentuada???  

Pensamos que não e qualquer decisão desta natureza terá de passar naturalmente por um 

tratamento igual de todas as associações. 

 

PROPOSTA 

PROJECTO DE REGULAMENTO  

E TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS  

20 – Foi presente para aprovação a proposta do teor seguinte: 

“ Considerando as exigências previstas, na Lei 53-E/2006 de 29 de Dezembro, torna-se 

necessária a criação de um novo Regulamento e Tabela de Taxas Municipais. 



 

Proponho a aprovação do projecto de Regulamento e Tabela de Taxas em anexo, bem como, 

da respectiva fundamentação económico-financeira relativa ao valor das referidas taxas. 

Mais proponho que este projecto seja submetido à necessária discussão pública nos termos do 

Código do Procedimento Administrativo. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

Mais deliberou submeter o documento à discussão pública. 

 

PROPOSTA 

ALTERAÇÃO AO MAPA DE  

PESSOAL  

21- Foi presente para aprovação a proposta de alteração ao mapa de pessoal. 

A Câmara deliberou por maioria com abstenção doa Vereadores do PS, aprovar a proposta 

apresentada. 

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

 

RASTREIO AUDITIVO – ACÚSTICA  

MÉDICA – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA  

22 - Foi presente um pedido de autorização para a ocupação da via pública na Avenida de 

Ovar, para a realização da Campanha Nacional de Rastreio Auditivo no dia 17 de Março. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 10 do art.15, da Tabela e Licenças por m2 ou fracção 

-----3,00 €. 

No entanto anteriores pedidos foram autorizados, isentos de pagamento por se tratar de um 

serviço de utilidade pública”. 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, aplicando as respectivas taxas. 

 

ESCOLA DE CONDUÇÃO AUTO MEIRELES  

PEDIDO DE DOIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO  

23 - Foi presente um requerimento da Escola de Condução Auto Meireles, Ldª a requerer a 

concessão de dois lugares de estacionamento em frente á escola de condução. 

A Câmara, de acordo com o que tem vindo a deliberar sobre lugares de estacionamento, 

deliberou por unanimidade indeferir o requerido. 

JUNTA DE FREGUESIA DO  

PESO DA RÉGUA – FESTEJOS EM  

HONRA DE S. FAUSTINO 

24 - Foi presente um ofício da Junta de Freguesia do Peso da Régua a solicitar autorização 

para o lançamento de fogo de artifício nos dias 13 e 14 de Fevereiro, nas festas de S. Faustino. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“ O requerido encontra-se previsto no nº 1 do art.º 60, do Regulamento das T.C.M.C.G.C, 

devendo ser salvaguardada a lei do ruído. A taxa é de 12 €/dia, no entanto nos termos da 



 

alínea b) do nº 7 do regulamento da Tabela de taxas e Licenças, a Câmara Municipal pode 

isentar a Junta de Freguesia do pagamento da licença. 

Em virtude do lançamento do fogo de artifício, se efectuar em zona urbana e fora do período 

crítico o mesmo está dispensado das condicionantes impostas pelo Decreto-Lei 124/06, 

entretanto deverá ser emitido parecer do G.T.F. 

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido, isentando as respectivas taxas. 

Mais deliberou atribuir um subsídio de 1 500,00 €. 

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

PEDIDO DE REVISÃO DO  

VALOR DE RENDA – MARIA DE  

JESUS COUTINHO – AVENIDA DIOCESE  

DE VILA REAL  

25 - Foi presente uma informação da Divisão de Desenvolvimento Social sobre um pedido de 

revisão do valor de renda do teor seguinte:  

“ No seguimento do requerimento enviado para os serviços da autarquia referente à 

arrendatária Maria de Jesus Coutinho, residente na Avenida Diocese de Vila Real, bloco 5, 3º 

Dtº, Peso da Régua, cumpre-nos informar que a mesma solicitou aos serviços a revisão do 

valor da renda habitacional, alegando alteração dos rendimentos.  

Assim, foram pedidos à requerente, os documentos necessários a uma apreciação do 

processo, nomeadamente identificação dos elementos e rendimentos de quem reside na 

habitação.  

Por último, importa referir que segue, em anexo, informação social do agregado para análise e 

consideração superior”.  

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

renda no valor de 16,00 €.  

 

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO  

À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE  

ERMELINDA DA CONCEIÇÃO MOTA  

PESO DA RÉGUA 

26 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente à Srª D. 

Ermelinda da Conceição Mota, residente em Stº Xisto, 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  

MARIA DE LURDES AIRES PATRÍCIO  



 

FERREIRA - PESO DA RÉGUA  

27 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente à Srª D. 

Maria de Lurdes Aires Patrício Ferreira, concelho de Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura.  

 

 SOLARH – PROGRAMA DE APOIO  

À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE  

MARIA CELESTE SOUSA GOMES MENDES  

GUEDES - PESO DA RÉGUA 

28 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente à Srª D. 

Maria Celeste Sousa Gomes Mendes, concelho de Peso da Régua. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura. 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

PEDRO MIGUEL RODRIGUES SEARA  

COUTINHO – CERTIDÃO DE DESTAQUE 

DE PARCELA  

29 - Foi presente um requerimento do Sr. Pedro Miguel Rodrigues Seara Coutinho, residente 

no lugar das Pedreiras, Peso da Régua, a requerer a emissão de certidão de destaque de uma 

parcela de terreno. 

Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte: 

“ Propõe-se o destaque de uma parcela, com a área de 491 m2 do prédio descrito, verificando-

se as condições do nº 4 do artº 6º do RJUE”. 

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido. 

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 44 do C .P.A e alínea c) do art.º 9 A Lei n.º 64/93 

de 26/08, aditada pela lei n.º 42/96 de 31/08, o Pr esidente considera-se impedido de 

participar nas deliberações seguintes. 

O Vice – Presidente substituto legal do Presidente da Câmara pôs à votação esta 

declaração de impedimento, a qual foi votada favora velmente por unanimidade. 

 

PROCESSO DE OBRAS Nº 18/09  

ANTÓNIO MANUEL MATOS  

FERNANDES PINTO – LUGAR DA  

LOUSADA, GODIM.  

CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO  

UNIFAMILIAR  

30 - Foi presente o processo de obras do Sr. António Manuel Matos Fernandes Pinto, referente 

á construção de uma habitação unifamiliar, alpendre e muros de vedação, no Lugar da 

Lousada, Godim. 



 

Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte: 

“ ... Conclusão  

Em face do exposto, propõe-se o licenciamento da obra de construção de um edifício destinado 

à habitação unifamiliar, anexo (alpendre) e muros e acessos, nos termos previstos no artigo 

23.º do Decreto-Lei 555/99 de 16/12, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 

04/09, nas seguintes condições: 

• Prazo para execução da obra de 18 meses, conforme programação proposta pelo requerente. 

• Execução da obra por industrial de construção civil compatível, com a estimativa da obra no 

valor de 105.812,00 €. 

• E ainda à execução das obras de urbanização constantes do processo, nos termos previstos 

no artigo 25.º do Decreto-Lei 555/99 de 16/12, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 

60/2007, de 04/09, nas seguintes condições: 

I. Caução, no valor de 2.255,00 € prestada a favor da câmara municipal, mediante garantia 

bancária autónoma à primeira solicitação, hipoteca sobre bens imóveis propriedade do 

requerente, depósito em dinheiro ou seguro-caução, devendo constar do próprio titulo que a 

mesma está sujeita a actualização nos termos do n.º 4 do art. 54º do RJUE e se mantém válida 

até à recepção definitiva das obras de urbanização. 

II. Cumprimento do disposto no regime da gestão de resíduos de construção e demolição nelas 

produzidos. 

Caso se decida sobre o deferimento do licenciamento, nos termos previstos no Artigo 76.º do 

mesmo diploma o interessado deverá requerer no prazo de UM ANO a emissão do respectivo 

ALVARÁ DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO mediante a apresentação dos elementos previstos 

no art. 3º da Portaria n.º 216-E/2008 de 03/04, e cumpridas as observações e condições 

constantes no processo e nos termos supra referidos. 

Dispõe o n.º 3 do art.º 25º do RJUE que “…Em caso de deferimento nos termos do n.º 1, o 

requerente deve, antes da emissão do alvará, celebrar com a câmara municipal contrato 

relativo ao cumprimento das obrigações assumidas e prestar caução adequada, beneficiando 

de redução proporcional ou isenção das taxas por realização de infra-estruturas urbanísticas, 

nos termos a fixar em regulamento municipal.” 

O licenciamento da operação urbanística e a emissão do alvará fica sujeito ao pagamento das 

taxas devidas, nos termos do RMUE, podendo beneficiar da redução/isenção da T.U. nos 

termos supra referidos. 

Dadas as características dos trabalhos, será de aplicar a vistoria á implantação pelos nossos 

serviços, previstos no artigo 88º do RMUE”. 

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o licenciamento requerido 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 doze horas, da qual se lavrou a 

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

 


