
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 8 DE AGOSTO DE 2013 

 

Nº 16 /2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves. 

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes, Salvador Costa Ferreira, Nei de Morais Teixeira. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda e António Manuel da Graça 

Peres Correia Vereadores.  

SECRETARIOU: Sofia Maria Guedes Leite, Assistente Técnica.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública com 1 presença.  

- Agostinho Mendes, residente no lugar de Aris, Godim, informou a Câmara sobre uma conduta 

de águas pluviais que atravessa a sua habitação.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor 

Presidente por não ter estado presente.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

Por motivos de urgência, foi aceite por unanimidade, a inclusão, discussão e aprovação na 

presente minuta, de oito documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia. 

 

- CLUBE AUTOMÓVEL DA RÉGUA  

492- Foi presente uma informação da Divisão Desenvolvimento Social e Equipamento, 

propondo a atribuição de um subsídio de 2.500,00 € para a realização da Prova de Perícia de 

Nossa Senhora do Socorro no 10 de agosto do corrente ano.  

 A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio solicitado.  

 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE Nª SRª DO SOCORRO  

493- Foi presente uma informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Equipamento, 

propondo a atribuição de um subsídio de 40.000,00 € para a dinamização das festas do 

concelho.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio solicitado.  

 



 

MUDANÇA DE LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA AS INSTA LAÇÕES 

PROVISÓRIAS DO QUIOSQUE DA FIRMA ALMEIDA & ALMEIDA LDª  

494- Foi presente uma informação da Divisão de Obras Públicas, sobre o assunto em epígrafe.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, suportar as respetivas despesas mediante 

apresentação de faturas. 

 

AUTORIZAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFICIO  

FESTAS EM HONRA DA NOSSA SENHORA DO SOCORRO  

PESO DA RÉGUA 

 495- Foi presente um requerimento da firma pirotecnia Minhota, Ldª, requerendo a emissão da 

autorização prévia para lançamento do fogo de artifício, para as festa em Honra Nª Sr.ª do 

Socorro, a realizar nos dias 14, 15 do agosto. 

Traz informação da Secção de taxas e Licenças do teor seguinte: 

“ De acordo com o n.º 1, do art.º 15º do DL 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar a 

realização de atividade ruidosas temporárias. O requerido encontra-se previsto na alínea f) do 

n.º 1 do art.º 2º e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15º da referida lei.  

Deve ser solicitado parecer ao Gabinete Técnico Florestal. A taxa a pagar é de 15€.  

A Câmara deliberou por unanimidade, conceder a respetiva licença e isentando o pagamento 

das respetivas taxas.  

 

COMPROPRIEDADE 

JOAQUIM ALBERTO OLIVEIRA BOTELHO  

LUGAR DAS ESCAVEDAS – VILARINHO DOS FREIRES  

496 -Foi presente um requerimento de Joaquim Alberto Oliveira Botelho, residente no Lugar 

das Escávedas , freguesia de Vilarinho dos Freires, Peso da Régua, requerendo a emissão de 

parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico  descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 1388, sob o artigo 58-C. 

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

“ Nos termos da informação do GF, propõe-se parecer favorável à compropriedade do prédio 

em questão, com emissão da competente certidão, da qual não resulta o direito ao 

parcelamento físico em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao requerido.  

 

COMPROPRIEDADE 

JOAQUIM ALBERTO OLIVEIRA BOTELHO  

LUGAR DAS ESCAVEDAS – VILARINHO DOS FREIRES  

497-Foi presente um requerimento de Joaquim Alberto Oliveira Botelho, residente no Lugar das 

Escave das, freguesia de Vilarinho dos Freires, Peso da Régua, requerendo a emissão de 

parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 1000, sob o artigo 74-C. 



 

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

“ Nos termos da informação do GF, propõe-se parecer favorável à compropriedade do prédio 

em questão, com emissão da competente certidão, da qual não resulta o direito ao 

parcelamento físico em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao requerido.  

 

COMPROPRIEDADE 

JOAQUIM ALBERTO OLIVEIRA BOTELHO  

LUGAR DAS ESCAVEDAS – VILARINHO DOS FREIRES  

498-Foi presente um requerimento de Joaquim Alberto Oliveira Botelho, residente no Lugar das 

Escave das, freguesia de Vilarinho dos Freires, Peso da Régua, requerendo a emissão de 

parecer favorável ao aumento do número de compartes do prédio rústico registado na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 234, sob o artigo 81-J.  

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

“ Nos termos da informação do GF, propõe-se parecer favorável à compropriedade do prédio 

em questão, com emissão da competente certidão, da qual não resulta o direito ao 

parcelamento físico em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao requerido.  

COMPROPRIEDADE 

JOAQUIM ALBERTO OLIVEIRA BOTELHO  

LUGAR DAS ESCAVEDAS – VILARINHO DOS FREIRES  

499-Foi presente um requerimento de Joaquim Alberto Oliveira Botelho, residente no Lugar das 

Escave das, freguesia de Vilarinho dos Freires, Peso da Régua, requerendo a emissão de 

parecer favorável ao aumento do número de compartes sobre o aludido prédio rústico descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1048 sob o artigo 58-J.------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

Traz informação da Chefe da Divisão Gestão do Território do teor seguinte:--------------- 

“ Nos termos da informação do GF, propõe-se parecer favorável à compropriedade do prédio 

em questão, com emissão da competente certidão, da qual não resulta o direito ao 

parcelamento físico em violação do RJUE”.----------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao requerido. --------------- 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

TESOURARIA 

Balancete – Período de 25 de julho a 7 de agosto /2013 – Saldo do dia 7 de agosto – Um 

milhão, cento e noventa e cinco mil, quarenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos. ---------

------------------------------------------------------------------------------------- 

COMISSÃO DE FESTAS DE LOUREIRO  

FESTAS EM HONRA AO JUSTO HEITOR  



 

500- Foi presente um requerimento da Comissão de Festas de Loureiro a solicitar autorização 

para a realização dos festejos em Honra ao Justo Heitor, que se realizam nos dias 23,24 e 25 

de agosto/2013. 

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. 

(licenciamento de divertimentos públicos), devendo ser salvaguardada a lei do ruído e emitido 

parecer pelo G.T.F. 

A taxa a pagar é de 12 €/dia “  

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

serviços.  

 

ZULMIRA JESUS SILVA  

AGUALVA – CACÉM  

501- Foi presente uma participação do Advogado Ilídio Arcanjo (patrono oficioso nomeado) de 

Zulmira Jesus Silva, residente em Agualva-Cacém requerendo instauração do procedimento de 

contra ordenação, por não ter existido autorização para a transladação do cadáver António da 

Silva Júnior, do jazigo pertença dos seus pais, para a sepultura pertencente a Rosária de Jesus 

Freitas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação dos serviços, dado que os 

procedimentos para a trasladação obedeceram a todos os preceitos legais em vigor na época.  

Ainda que existisse qualquer motivo para a instalação do processo de contra ordenação o 

prazo foi já largamente ultrapassado.  

 

JUNTA DE FREGUESIA DE  

VILARINHO DOS FREIRES 

FESTAS EM HONRA DE NOSSA  

SENHORA DAS NEVES 

502 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento da 

Junta de Freguesia de Vilarinho dos Freires a solicitar autorização e licenciamento para a 

realização das festividades dos dias 2,3,4 e 5 de agosto, bem como o lançamento de fogo e 

arraial. 

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. 

(licenciamento de divertimentos públicos), devendo ser salvaguardada a lei do ruído e emitido 

parecer do G.T.F. 

A taxa a pagar é de 12 €/dia”.  

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

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

(licenciamento de divertimentos públicos), devendo ser salvaguardada a lei do ruído e emitido 

parecer do G.T.F. 



 

A taxa a pagar é de 12€/dia”.  

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

 “ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser submetido a ratificação pela 

Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho isentando o pagamento das 

respetivas taxas.  

 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA  

DE SÃO BARTOLOMEU  

ALVAÇÕES DO TANHA –   

VILARINHO DOS FREIRES 

503 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento da 

Comissão de Festas em Honra de São Bartolomeu, Alvações do Tanha, a requerer autorização 

para a realização das festividades em honra de São Bartolomeu, nos dias 3,23,24 e 25 de 

agosto/2013, no Lugar de Alvações do Tanha, freguesia de Vilarinho dos Freires, assim como 

licença para o lançamento do fogo. 

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. 

(licenciamento de divertimentos públicos), devendo ser salvaguardada a lei do ruído e emitido 

parecer do G.T.F.  

A taxa a pagar é de 12 €/dia”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser submetido a ratificação pela 

Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho de acordo com a informação dos 

serviços.  

 

- PARECER SOBRE CAMINHO-PÚBLICO OU CONSORTES  

ELSA SEQUEIRA  

 504 - Foi presente uma informação da Jurista do Município sobre o caminho público sito no 

lugar do Outeiro, freguesia de Loureiro, concelho de Peso da Régua. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação da Jurista, mandando 

proceder em sua conformidade.  

 

- DOURO FASHION IV 

DESFILE 

 505- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento da 

Associação Amigos Abeira Rio, a solicitarem autorização para a realização do evento referido 

em epigrafe a realizar no dia 2 de agosto. 

Traz informação da Secção de taxas e Licenças do teor seguinte: 



 

“O requerido encontra-se no n.º 1 do art.º 60º do regulamento das TCMCGC (licenciamento de 

divertimentos públicos) e possui todos os elementos necessários ao seu deferimento. Deve ser 

salvaguarda a lei do ruído. 

A taxa a pagar é de 15€”.  

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

“Deferido por motivo de urgência devendo este despacho ser submetido a ratificação pela 

Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho isentando o pagamento das 

respetivas taxas.  

 

- PERÍCIA Nª Srª DO SOCORRO 2013  

 506- Foi presente um requerimento do Clube Automóvel da Régua, com sede no apartado 41, 

Peso da Régua, requerendo autorização /alvará para a realização da perícia Nª Srª do Socorro 

para o dia 10 de agosto do corrente ano. 

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 69º do (licenciamento de provas de âmbito 

municipal)) do regulamento de TCMCGC. Possui todos os pareceres favoráveis ao seu 

deferimento. 

A taxa a pagar é de 15€.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a respetiva licença isentando o pagamento 

das respetivas taxas.  

 

RDZ BOAT PARTY 2013  

PORTO- RÉGUA 

507  - Foi presente um requerimento de Vasco Valente Lopes, solicitando uma licença especial 

de ruído para a realização do evento em epígrafe para os dia 31 de agosto do corrente ano. 

Traz informação da Secção de taxas e Licenças do teor seguinte: 

“ De acordo com  n.º 1 do art.º 15 do DL 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar a 

realização de atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se previsto na alínea f) do 

n.º 1 do art.º 2º e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15º da referida Lei. 

A taxa a pagar é de 15 €”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a licença requerida mediante o pagamento 

das respetivas taxas.  

 

DIVISÃO GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

PROCESSO DE OBRAS N.º 2/97  

- ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO  

ARMANDO TEIXEIRA FERREIRA  



 

508- Foi presente um processo de Armando Teixeira Ferreira , requerendo alteração ao 

loteamento sito em Alvações do Tanha, Vilarinhos dos Freires. 

Traz informação da Divisão Gestão do Território do teor seguinte: 

CONCLUSÃO 

“Tendo em conta o exposto, nada a opor à alteração proposta ao loteamento aprovado, nas 

condições supra referidas, não havendo oposição dos proprietários dos lotes, de acordo com o 

n.º 3 do artigo 27º do RJUE, nos termos da qual poderá ser aprovada a alteração apresentada. 

Considera-se que a alteração à licença não é precedida de consulta pública no âmbito do 

RJUE, tendo em conta o loteamento em questão e a atual redação do artigo 22.º. 

A alteração da licença, dá lugar a aditamento ao alvará, que no caso de operação de 

loteamento, deve ser comunicado oficiosamente à conservatória do registo predial competente 

para efeitos de averbamento, contendo a comunicação os elementos em que se traduz a 

alteração, nos termos do n.º 7 do artigo 27º da RJUE”.  

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

proceder em sua conformidade.  

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 Sr. Vice - Presidente, substituto legal do Presid ente da Câmara colocou à votação esta 

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

 

- PROCESSO DE OBRAS N.º 39/12  

MARIA MARLENE DE SOUSA RODRIGUES  

LUGAR DE VILA SECA –POIARES  

509- Foi presente o processo de obras de Maria Marlene de Sousa Rodrigues, requerendo a 

emissão de parecer sobre a construção de uma habitação unifamiliar em Vila Seca e respetivos 

muros de suporte /acessos , freguesia de Poiares , Concelho de Peso da Régua.  

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

CONCLUSÃO 

“Tendo em conta o exposto, propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura , nos termos 

do artigo 20º do RJUE, relativo ao pedido do licenciamento da obra de construção de um 

edifício destinado a habitação, com a execução de muros de vedação e acessos desde que 

aceite o alinhamento proposto para o muro de suporte confinantes com a via pública, a 

retratar no respetivo projeto de arranjos exteriore s, e nas condições supra referidas, 

com conhecimento do parecer emito pela DRCN-IGESPAR , para os efeitos que tiver por 

conveniente. 

Caso se decida sobre o deferimento da pretensão, nos termos do n.º 4 do artº 20º do RJUE, o 

interessado deve apresentar os projetos de especialidade acompanhado com exemplar 

completo do pedido em suporte informático (dwg) nos termos propostos à aprovação e com 

planta de implantação georreferenciada ( edifício , muros/acesso ao prédio) , de acordo com a 



 

art.º 39º do RMUE  e outros estudos necessários à execução da obra previstos no n.º 5 do art.º 

11º da Portaria n.º 232/2008 de 11/03, acompanhado do termo do coordenador de projeto a 

atestar a conformidade entre os projetos e quanto ao cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis, e do qual deverá constar a indicação de todas as operações 

urbanísticas a realizar. 

Os projetos de especialidades que não sejam considerados necessárias, em função do tipo de 

obra executada ou a executar, deverão ser justificados  por técnicos habilitados, solicitando 

assim a sua isenção e /ou atestar a sua adequabilidade com as normas legais e 

regulamentares que lhe são aplicáveis, caso /não esteja contemplada a sua obrigatoriedade na 

legislação em vigor”.  

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

alinhamento proposto.  

 

- PROCESSO DE OBRAS Nº 3/93  

IMOMIL –ATIVIDADE IMOBILIARIA  

LOTEAMENTO URBANIZAÇÃO S. JOSÉ  

GODIM 

510 - Foi presente um processo de obras de Imomil- Atividade Imobiliária , referente ao estado 

das  obras da urbanização e do espaço público. 

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

Tendo em conta o exposto, propõe-se: 

“1 - Notificar o titular do loteamento para, no prazo de 30 dias, requer a receção 

provisória/definitiva sobre a conclusão das obras de urbanização, uma vez que se encontra 

ultrapassado o prazo concedido para a sua execução, com vista a marcação da respetiva 

vistoria. 

A vistoria será de efetuar sobre a receção provisória dos trabalhos por rececionar em 

23.11.2004 – passeios e ligação dos efluentes à rede publica à data por concluir, e sobre a 

receção definitiva dos restantes trabalhos, em verificação das exposições apresentadas e do 

cumprimento da notificação efetuada ao titular, por ofício datado de 14.05.2010, para a 

execução de trabalhos de retificação. 

 

Na vistoria deverá ser diferenciado o estado das obras aprovadas no loteamento com as 

condições da envolvente aos lotes e ao loteamento no âmbito da manutenção do espaço 

público, de acordo com as exposições apresentadas. 

O auto a elaborar deverá ainda ter em conta, a comunicação efetuada pela EDP em 

18.01.2006 e da PT em 01.03.2006 sobre a receção definitiva das infraestruturas de 

eletricidade e de telecomunicações. 

2 – Ultrapassado o prazo indicado – 30 dias, sem apresentação do requerimento do pedido de 

receção, em ação de fiscalização poderá ser determinada vistoria com vista a análise da 

situação das obras, com atualização do valor da caução – reforço ou redução. 



 

3 – Informar sobre a solicitação do cancelamento de caução apresentada com o pedido da 

receção das obras, que a mesma só poderá ocorrer após a receção definitiva de todos os 

trabalhos, sem prejuízo de poder até à data da sua libertação ser objeto de reforço ou de 

redução, nos termos do regime aplicável ao licenciamento da operação. 

4 – Retificar o aditamento ao alvará emitido em 29.04.2004, relativo a retificação dos valores de 

cedência, de acordo com a informação técnica de 16.04.2004 e respetivo despacho de 

20.04.2004, do qual resulta deferida a retificação das área indicadas no alvará do loteamento 

inicial sobre da área do arruamento, passeios e estacionamento exteriores de 4971,08 para 

4374,83 e não pela área cedida para espaço verdes, a qual deverá ser anotada ao aditamento 

emitido com as comunicações devidas pela referida retificação. 

5 - Sobre o requerimento apresentado em 15.03.2011, pela macoutel imobiliária, relativo a um 

pedido de viabilidade de construção sobre o lote 10 e 11, referindo “especialmente no que se 

refere ao lote 11”, será de informar a requerente que as condições de edificabilidade dos 

referidos lotes são as constantes no alvará de loteamento n. º 3/00, emitido em 7.09.2000, com 

o seu anexo (planta de síntese) e aditamento de 29.04.2004 (correção das áreas de cedência), 

podendo solicitar copias autenticadas e/ou certidão da mesma. 

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

proceder em sua conformidade. 

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

-BERNARDO MONTEIRO 

BAIRRO DA AZENHA  

PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR DE RENDA  

511 - Pelos serviços da DDS, foi presente uma informação sobre o pedido de revisão do valor 

da renda do munícipe Bernardo Monteiro, residente no bairro da Azenha, bloco E, 2º Esq.º. 

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

renda em 97,45€.  

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 ata que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada.  

 


