
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 02 DE JUNHO DE 2010 

 

Nº 11 /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, Vereadores.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora.  

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

Gestão de Pessoal.  

OUTRAS PRESENÇAS: Por se tratar de uma reunião pública, esteve presente a Srª Julieta 

Canotilho T. Ribeiro, residente na Rua dos Camilos, nº 494, 2º Esq.º Peso da Régua. Informou 

a Câmara que na obra que está a ser levada a cabo “ Pavimentação da Estrada de Remostias 

“, é seu parecer, que a inclinação da estrada não se coaduna com a valeta que estão a 

construir, para onde as águas deverão desaguar. Também alertou para o facto de na entrada 

da sua Quinta “ Penedos “ não existir ligação para o saneamento da rede pública.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Vereador José 

Manuel Gonçalves por não ter estado presente na reunião anterior.  

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.  

 

MUNICÍPIO DE TAROUCA 

PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER 

ACTIVIDADES DE CARÁCTER DESPORTIVO  

127 – Foi presente um requerimento do Município de Tarouca a solicitar parecer sobre o 

passeio de cicloturismo “ Pedalando até ao Barroso “, que o Ginásio Clube de Tarouca 

pretende levar a efeito, nos dias 19 e 20 de Junho, entre Tarouca/Montalegre, passando pelo 

território do Peso da Régua.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  



 

“ O requerido encontra-se previsto no art. 72 do Regulamento de Transferências para as 

Câmaras Municipais de Competências dos Governos Civis, (licenciamento de provas de âmbito 

intermunicipal), devendo contudo a Câmara Municipal de Tarouca dar conhecimento da 

realização da prova ás autoridades locais”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

XV EDIÇÃO DA ROTA DO VINHO  

DO PORTO EM CICLOTURISMO 

128 – Foi presente um ofício da União Velocipédica Portuguesa, Federação Portuguesa de 

Ciclismo a solicitar parecer favorável para a realização da XV Edição da Rota do Vinho do 

Porto em Cicloturismo nos dias 3 e 4 de Julho/2010.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art. 72 do Regulamento de Transferências para as 

Câmaras Municipais de Competências dos Governo Civis, (licenciamento de provas de âmbito 

intermunicipal), devendo contudo a UVP dar conhecimento da realização da prova as 

autoridades locais”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

HEITOR ANTÓNIO VARANDAS RIBEIRO  

CASA GRANDE – POIARES – PESO DA RÉGUA  

DESTAQUE DE PARCELA  

129 – Foi presente um requerimento do Sr. Heitor António Varandas Ribeiro, residente na Casa 

Grande – Largo Gaspar Monteiro, Poiares, Peso da Régua, a solicitar o destaque de uma 

parcela do prédio rústico, inscrito sob o artigo 480-H de Poiares e a emissão da respectiva 

licença.  

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

“ Sem prejuízo da falta de caracterização e indicação das edificações representadas dentro do 

limite do prédio, propõe-se indeferimento do pedido de destaque, nos termos do nº 6 do artigo 

6 do RJUE, ou seja, não é permitido efectuar novo destaque por um prazo de 10 anos”.  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido de acordo com a informação dos 

serviços.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 20 de Maio a 1 de Junho/10 – Saldo do dia 1 de Junho – Quinhentos e 

trinta e cinco mil e oitenta e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 



 

PROPOSTA DE SUBSÍDIO 

GRUPO DESPORTIVO DA FERRARIA  

130 - Pelo Vereador em Regime de Permanência, foi presente uma proposta de atribuição de 

subsídio ao Grupo Desportivo da Ferraria.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada, atribuindo um subsídio 

de 3 000,00 €.  

 

PROPOSTA 

131 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte:  

- Considerando que foi aprovada a candidatura conjunta do Município do Peso da Régua e o 

IGESPAR para o projecto “Fonte do Milho, Estudo e Valorização”, apresentado às Acções 

“Turismo Douro – Infra-estrutural” do Regulamento especifico do Eixo II – Valorização 

Económica dos Recursos Específicos, do Programa Operacional Regional Norte, no qual o 

Município se comprometeu a adquirir o Edifício para a instalação do Centro de Acolhimento do 

referido Projecto;  

- Considerando que existe um edifício na referida Freguesia, que reúne todas as condições 

para responder às exigências do funcionamento do referido Centro.  

Tendo em conta o relatório de avaliação, elaborado por perito, a pedido do Município do Peso 

da Régua, referente ao edifício em causa.  

Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de adquirir o respectivo imóvel pelo 

valor de € 40.000,00 (quarenta mil euros).  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA  

REQUERER A UTILIDADE PÚBLICA  

DE EXPROPRIAÇÃO 

 

132 - Foi presente para aprovação a proposta de resolução para requerer a utilidade pública de 

expropriação.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

FELÍCIA MARIA PARALTA GONÇALVES  

PAGAMENTO DO LUGAR DO TERRADO ( FEIRA )  

133 - Foi presente um requerimento da Srª Felícia Maria Paralta Gonçalves, a requerer 

autorização para o pagamento de uma dívida referente ao terrado nº 90 em duas prestações.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ A requerente tem em divida os meses de Fevereiro, Março e Abril no valor de 50,32 €/mês.  

Ficou estipulado que o pagamento das prestações seria sempre acompanhado pelo 

pagamento do mês corrente”.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o pagamento das prestações requeridas, tendo 

as mesmas que ser efectuadas, na tesouraria da Câmara Municipal do Peso da Régua.  

 

MARIA LUÍSA FÉLIX GONÇALO  

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE NOME  

DE ARRENDATÁRIO – BAIRRO AVENIDA  

DIOCESE DE VILA REAL  

134 - Foi presente um requerimento de Maria Luísa Félix Gonçalo, residente na Av. Diocese de 

Vila Real, Cave nº 4, Peso da Régua, a requerer a alteração do nome do arrendatário, Maria 

Cândida, sua avó falecida, para o seu nome.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

Mais deliberou, de acordo com a informação social prestada pelos serviços, fixar a renda em 

14,29 €.  

 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE  

STª  COMBA DE MOURA MORTA DE  

PESO DA RÉGUA 

135 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em honra de Stª Comba de 

Mouramorta, Peso da Régua, a solicitarem um subsídio para a realização da referida festa.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um  subsídio de 1 500,00 €.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

PROCESSO DE OBRAS Nº 14/2010 

CUSTÓDIO PEREIRA PINTO 

RUA CRUZ DAS ALMAS – PESO DA RÉGUA  

CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE 

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR E  

COMÉRCIO 

136 - Pelo Sr. Custódio Pereira Pinto, foi presente um requerimento para a emissão da licença 

para a construção de um edifício de habitação multifamiliar e comércio, na Rua Cruz das 

Almas, Peso da Régua.  

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

“ ... CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se o indeferimento do pedido de licenciamento nos termos 

do art.º 24º do RJUE, dado que da apreciação do projecto de arquitectura nos termos do artigo 

20º do RJUE, relativo à obra de construção de um edifício destinado a habitação multifamiliar e 

comércio se verifica o não cumprimento do disposto no RPDM, nas condições supra descritas 

bem como o disposto no nº 2 do art.º 24 do RJUE. 



 

Caso se decida em conformidade com a presente informação, o indeferimento do pedido 

deverá ser declarada com audiência prévia ao interessado, nos termos do art.º 101º do CPA, 

propondo-se para a mesma 10 dias”.  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido de acordo com a informação dos 

serviços, mandando proceder em sua conformidade.  

 

EXPOSIÇÃO DO SR. MIGUEL DE 

CARVALHO MONTEIRO –  

BARRACOS CLANDESTINOS NO  

LUGAR DE TRAVASSOS – LOUREIRO  

PESO DA RÉGUA 

137 - Foi presente uma exposição do Sr. Miguel de Carvalho Monteiro, residente nas Escadas 

do Monte Coimbra, nº 15 em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, sobre uns barracos 

clandestinos no lugar de Travassos, Loureiro.  

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

comunicar ao requerente em sua conformidade.  

 

JOÃO MANUEL ALMEIDA PERES MARQUES  

RUA DA LOUSADA,GODIM, PESO DA RÉGUA  

PEDIDO DE DECLARAÇÃO  

138 - Pelo Sr. João Manuel Almeida Peres Marques residente na Rua da Lousada, Edifício S. 

José 1, 4º Esq.º Peso da Régua, foi presente um requerimento a solicitar uma declaração que 

mencione a decisão que recaiu no processo de José Silva Sequeira, sobre a viabilidade de 

reconstrução de uma habitação unifamiliar, no Lugar do Salgueiral, Godim.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Em face do exposto e de acordo com os elementos apresentados, somos a informar que os 

pressupostos já não se encontram válidos, visto ter entrado em vigor o novo RPDM (publicado 

em 01.06.2009), cumpre ainda informar que poderá o interessado requerer novo pedido de 

informação prévia.  

Nestes termos, propõe-se o indeferimento do pedido”.  

A Câmara deliberou por unanimidade não emitir a declaração requerida, por os pressupostos 

da decisão que recaiu no processo mencionado já não se encontrarem válidos, visto ter 

entrado em vigor o novo RPDM.  

Mais deliberou informar a requerente que poderá requerer novo pedido de informação prévia 

sobre a viabilidade pretendida.  

 

IMORETALHO – GESTÃO IMOBILIÁRIA S.A  

QUINTA DAS FORCAS – GODIM  

INSTALAÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO  

DE COMBUSTÍVEL E ALARGAMENTO DA  



 

ÁREA DE ESTACIONAMENTO  

139 - Foi presente o processo da Imoretalho, Gestão Imobiliária, S.A, a requerer informação 

prévia para a instalação de posto de abastecimento de combustível e alargamento da área de 

estacionamento.  

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

“ Tendo em conta o solicitado e de acordo com os elementos apresentados, considera-se de 

emitir parecer favorável quanto à instalação de posto de abastecimento de combustível e 

alargamento da área de estacionamento, relativamente ao processo de obras existentes nº 

18/94 ( Pingo Doce).  

A pretensão obteve pareceres favoráveis por parte da ARH e ANPC como entidades 

consultadas, estando ainda em conformidade com o PDM e demais legislação em vigor, 

nomeadamente RMUE e RJUE.  

Num eventual pedido de licenciamento ou comunicação prévia, o mesmo deve cumprir todos 

os requisitos inerentes ao tipo de instalação pretendida, bem como a obrigatoriedade de 

respeitar os limites de edificabilidade e índices de construção, ampliação e impermeabilização 

do solo, face à localização do prédio.  

Sem prejuízo da eventual informação a emitir no âmbito desse pedido, e de acordo com a 

pretensão, no que se refere às cedências ao domínio público que envolvem os arruamentos de 

acesso à unidade comercial, deverá ser retratada toda a envolvente da operação urbanística a 

realizar”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao requerido de acordo com a 

informação dos serviços.  

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 na deliberação seguinte.  

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

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

 

LEONEL MOREIRA MEIRELES MONTEIRO  

CONSTRUÇÃO DE UM EDIFICIO DE  

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR E COMÉRCIO  

140 - Foi presente o processo de obras do Sr. Leonel Moreira Meireles Monteiro, residente na 

Avª Dr. Manuel de Arriaga, Peso da Régua, a solicitar informação prévia sobre a viabilidade de 

construção de um edifício de habitação multifamiliar, na Avª Dr. Manuel de Arriaga, no Peso da 

Régua.  

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

    “Tendo em conta o solicitado e de acordo com os elementos apresentados, considera-se de 

emitir parecer favorável quanto à viabilidade de construção de um edifício de habitação 

multifamiliar e comercio, no lugar supra referido.  



 

A pretensão enquadra-se no RPDM, bem como com demais legislação em vigor, 

nomeadamente RMUE e RJUE.  

Relativamente ao enquadramento com o RPDM, e num eventual licenciamento ou 

comunicação prévia, o mesmo deve respeitar os limites de edificabilidade e índices de 

construção, implantação e impermeabilização, para a localização do terreno”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável á viabilidade requerida de acordo 

com a informação dos serviços.  

De acordo com a alínea g) do n.º 1 do art.º 44 do C .P.A  o Presidente considera-se 

impedido de participar na deliberação seguinte.  

O Vereador do Partido Socialista Nei de Morais Teix eira, de acordo com a alínea b) do nº 

1 do art.º 44 do C.P.A., considera-se impedido de p articipar na deliberação seguinte.  

 

RECURSO HIERÁRQUICO IMPRÓPRIO 

MARCO ALEXANDRE DA SILVA SOARES PINA  

141 - Na sequência da deliberação n.º 125 de 20/05/2010, foi novamente presente o recurso 

hierárquico impróprio apresentado pelo Sr. Marco Alexandre da Silva Soares  

Pina. 

A Câmara deliberou por maioria, com o voto contra do Vereador do Partido Socialista, após a 

análise do recurso hierárquico impróprio, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 

22/01/2010, exarado na informação do Chefe dos Serviços sobre o recurso hierárquico 

apresentado pelo trabalhador em questão.  

Mais deliberou, na matéria, o seguinte:  

1.º - Em matéria de horário de trabalho, de férias e licenças, previstas na legislação em vigor, 

nomeadamente nos artigos 53º. e 56.º do Regime e nos artigos 89.º e 92.º do Regulamento da 

Lei N.º 59/2008 de 11 de Setembro, devido ao não aproveitamento do ano escolar referido 

(2008/2009), os direitos conferidos ao trabalhador estudante est ão cessados.  

2.º - Quanto à matéria de prestação de provas, levando em linha de conta toda a informação 

recolhida sobre este processo e também à disponibilidade demonstrada pela Câmara em 

proporcionar oportunidades para que os seus trabalhadores se valorizem, é possível informar, 

de acordo com o artigos 54.º do Regime e 91.º do Regulamento da Lei já acima citada, que o 

trabalhador pode faltar justificadamente ao trabalho nos termos  mencionados no artigo 

91 do Regulamento, devendo para isso, apresentar no  seu local de trabalho documento 

comprovativo a que se refere o ponto 2, do referido  artigo.  

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. 

 


