
 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 23 DE SETEMBRO DE 2010 

 

Nº 19/2010 

 

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. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Jorge Manuel Monteiro de Almeida e Maria José Fernandes 

Lacerda.  

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

Gestão de Pessoal.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: Foi aprovada por maioria, a acta da reunião ordinária 

realizada em 9 de Setembro de 2010 com abstenção do Sr. Presidente Nuno Manuel Sousa 

Pinto de Carvalho Gonçalves e Sr. Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes por 

não terem estado presentes na reunião anterior e a acta da reunião extraordinária realizada em 

15/09/2010 com abstenção do Sr. Presidente Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho 

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 dois documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia.  

 

RANCHO FOLCLÓRICO  

E RECREATIVO DE GODIM 

IX FESTIVAL DE FOLCLORE  

DAS VINDIMAS -   

243 - Foi presente um ofício do Rancho Folclórico e Recreativo de Godim a solicitar 

autorização para a realização do referido festival, assim como um apoio financeiro para fazer 

face às despesas inerentes ao festival.  

Traz despacho do Sr. Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

“ Proponho a atribuição de um subsídio no valor de 1 250,00 €”.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 1 250 ,00 €”.  



 

JUNTA DE FREGUESIA DE VILARINHO  

DOS FREIRES 

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROTOCOLOS  

244 – Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Vilarinho dos Freires a solicitar a 

transferência do protocolo para “ A primeira fase do projecto da Praia Fluvial em Vilarinho dos 

Freires ”para “ Calcetamento do Caminho de S. Xisto à Portela”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

TESOURARIA 

Balancete – Período de 9 de Setembro a 22 de Setembro/10 – Saldo do dia 22 de Setembro -  

Quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois euros e vinte e nove cêntimos.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

V RALI DE PORTUGAL HISTÓRICO  

11 A 16 DE OUTUBRO DE 2010 

245 - Foi presente um ofício do Automóvel Clube de Portugal a solicitar o licenciamento da 

prova “ V Rali de Portugal Histórico”, de 11 a 16 de Outubro 2010, com inicio e termo no 

Município de Cascais.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

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

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

intermunicipal), devendo contudo o Automóvel Clube de Portugal dar conhecimento da prova 

as autoridades locais”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao requerido.  

 

ASSOCIAÇÃO GUIAS E ESCUTEIROS  

DA EUROPA – PORTUGAL  

KARAOKE NO PARQUE DO PESO DA  

RÉGUA DIA 11 DE SETEMBRO/2010  

246 - Foi presente um ofício da Associação Guias e Escuteiros da Europa, Portugal, a requerer 

autorização para a realização de Karaoke no Parque do Peso, no dia 11 de Setembro das 

22,00 às 02,00 horas.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

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

devendo ser salvaguardada a lei do ruído.  

Quanto à isenção da taxa, a mesma está prevista no n.º 2 do art.º 8 da tabela de taxas 

municipais “ sem prejuízo...a Câmara Municipal poderá conceder isenções...pessoas colectivas 



de direito público...associações culturais, desportivas e recreativas legalmente constituídas...” 

ficando no entanto à consideração da Exmª Câmara”.  

Traz despacho do Sr. Presidente do teor seguinte:  

“ Autorizo entre as 22,00 – 24,00 horas isentar de taxas de acordo com a informação dos 

serviços.  

À próxima reunião de Câmara para ratificar”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho, bem como isentar as respectivas 

taxas.  

 

ASSOCIAÇÃO GUIAS E ESCUTEIROS  

DA EUROPA – PORTUGAL  

KARAOKE NO PARQUE DO PESO DA  

RÉGUA DIA 18 E 25 DE SETEMBRO E  

02 E 09 DE OUTUBRO/2010 

247 - Foi presente um ofício da Associação Guias e Escuteiros da Europa, Portugal, a requerer 

autorização para a realização de Karaoke no Parque do Peso, no dia 18 e 25 de Setembro e 02 

e 09 de Outubro das 22,00 às 02,00 horas.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

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

devendo ser salvaguardada a lei do ruído.  

Quanto á isenção da taxa, a mesma está prevista no n.º 2 do art.º 8º da tabela de taxas 

municipais “ sem prejuízo...a Câmara Municipal poderá conceder isenções...pessoas colectivas 

de direito público...associações culturais, desportivas e recreativas legalmente constituídas...” 

ficando no entanto à consideração da Exmª Câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho proferido para o dia 18 de Setembro 

e autorizar os eventos do dia 25, 2 e 9 de Outubro, isentando-os das respectivas taxas.  

Mais deliberou fixar o horário das 22 horas às 24 horas para aqueles eventos”.  

 

VALDEMAR MAIA MADEIRA E  

ANA CARDOSO INÁCIO MAIA  

BAIRRO DAS ALAGOAS  

CONCESSÃO DE PARCELA DE TERRENO  

NO CEMITÉRIO DE GODIM 

248 - Foi presente um requerimento do Sr. Valdemar Maia Madeira, residente no Bairro das 

Alagoas, Godim, a requerer autorização para a transladação dos dois corpos, em caixão de 

chumbo, do cemitério do Peso da Régua para o cemitério de Godim.  

Solicita ainda, que lhe seja autorizada a concessão de uma parcela de terreno no cemitério de 

Godim, para onde irão ser trasladados os corpos.  

Traz informação do Chefe da Divisão Administrativa e Gestão do Pessoal do teor seguinte:  



“Presente um requerimento do Sr. Valdemar Maia Madeira e Ana Cardoso Inácio Maia, a 

solicitar autorização para a trasladação de dois corpos do cemitério de Peso da Régua para o 

cemitério de Godim e a respectiva concessão de uma parcela de terreno.  

Sobre o requerido cumpre-me informar o seguinte:  

A concessão de sepulturas de acordo com a deliberação nº. 201 de 30-03-2004,  só é possível 

após a inumação de cadáver. No entanto o requerente menciona uma “parcela de 

terreno”referente a um jazigo.  

De acordo com o o nº. 2 do artº. 35 do regulamento dos cemitérios Municipais do Peso da 

Régua e Godim e não se contrariando a deliberação da Câmara já acima mencionada, pode 

ser autorizada a concessão, desde que exista terreno livre destinado à concessão de jazigos.  

Quanto ás trasladações, por se tratar de cadáveres inumados em caixões de zinco, em jazigo 

pertencente ao Sr. Valdemar Maia Madeira e Ana Cardoso Inácio Maia, no Cemitério de Peso 

da Régua e sendo os dois corpos inumados, pais do Sr. Valdemar Maia Madeira, desde que 

satisfeitas as condições estipuladas no art. 32 do R.C.M.P.R.G, não nos parece existir qualquer 

inconveniente no seu deferimento.  

No entanto e por lógica só será possível trasladar os corpos depois de consumada a 

concessão do terreno, e realizada a obra do respectivo jazigo.  

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

serviços.  

 

MARIA DE LURDES MESQUITA  

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE NOME  

DE ARRENDATÁRIO-BAIRRO AVENIDA  

DIOCESE DE VILA REAL  

249 - Foi presente um requerimento de Maria de Lurdes Mesquita a requerer a transmissão do 

arrendamento de uma habitação no Complexo Habitacional do Corgo, Cave 6.  

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

serviços.  

Mais deliberou fixar a nova renda em 37,82 €.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

PROCESSO DE OBRAS Nº 20/2009 

JOSÉ ESCADA SILVÉRIO  

AV. DR. MANUEL DE ARRIAGA  

PESO DA RÉGUA 

250 - Foi presente o processo de obras do Sr. José Escada Silvério a requerer a autorização 

de alteração de utilização de um armazém para um estabelecimento de comércio e/ou serviços 

para o r/chão, que obteve a respectiva licença de obras ao abrigo do alvará n.º 334/76, relativo 



ao PO nº 285/75 e licença de utilização com uso de habitação n.º 12/78, no lugar supra 

referido.  

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

“ Propõe-se decisão quanto ao enquadramento da pretensão as situações do artigo 70º do 

PDM, e consequente notificação nos termos da presente informação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade enquadrar a pretensão no art.º 70 do PDM.  

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. 


