
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013 

 

Nº  3/2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

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

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

da Graça Peres Correia.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora.  

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

Gestão de Pessoal.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública com uma presença.  

- Olinda Sequeira Silva, residente no Bairro Junta Autónoma das Estradas, Entrada 3, 2º Esq.º, 

Peso da Régua.  

Solicitou à Câmara a reparação do telhado do prédio, por este apresentar infiltrações de água 

para o seu apartamento.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena e deu conhecimento do 

ofício enviado pelo Presidente da Direção do Turismo do Douro, sobre a Estância Termal de 

Caldas do Moledo.  

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.  

 

PLANO INTERMUNICIPAL DE  

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

ALTO DOURO VINHATEIRO –  

PROPOSTA DE ABERTURA DO  

PROCEDIMENTO DE ALTERAÇÃO  

318 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 



 

PROPOSTA RELACIONADA COM  

AS DILIGÊNCIAS A LEVAR A EFEITO,  

APÓS A PUBLICAÇÃO  DA LEI  N.º 11-A/2013  

DE 28 DE JANEIRO 

319 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 24 de janeiro a 6 de fevereiro/2013 – Saldo do dia 6 de fevereiro – 

Quinhentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinco euros e trinta e sete cêntimos.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

PROPOSTA DE SUBSÍDIO -  

CARRINHA DOMICILIÁRIA DA  

CASA DO POVO DE GODIM 

PESO DA RÉGUA 

320 – Foi presente uma informação da DDS sobre a parceria estabelecida com os parceiros 

Casa do Povo de Godim, Peso da Régua, Covelinhas e Douro Histórico (PRODER), e o 

subsídio a atribuir à aquisição do carro oficina.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 12 064,12 €.  

 

PROPOSTA 

ALIENAÇÃO DE TERRENO NO  

LUGAR DA FIRVEDA  

321 - Pelo Sr. Vereador em Regime de Permanência, foi presente a proposta do teor seguinte:  

“Tendo em conta que o Município é proprietário de um terreno sito no Lugar da Fírveda, 

Freguesia e Concelho do Peso da Régua no qual estão implantados os depósitos de água que 

em tempos integravam a rede de abastecimento à Cidade, e atendendo a que por força dos 

investimentos recentemente efetuados em novas redes os mesmo se encontra agora sem 

utilidade, proponho que seja aprovado o relatório de avaliação em anexo e concedidos poderes 

ao Senhor Presidente da Câmara para os procedimentos com vista à alienação do referido 

terreno”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

Mais deliberou que a hasta pública realizar-se-á em data a marcar pelo Presidente da Câmara, 

a qual, será publicitada por edital, anúncio nos jornais locais e no site da câmara.  

 

DOURO RIO  



 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE 

EVENTOS 

322 - Foi presente um requerimento do Sr. Fernando Columbano da Silva, residente na Av. 

Sacadura Cabral, Godim, Peso da Régua, responsável pelo Douro Rio - Bar Esplanada, na Avª 

do Douro, a solicitar licença de ruído, para os eventos 9, 14 e 23 de fevereiro de 2013.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15 do Decreto - Lei 9/2007 de 17/01, cabe ao município 

autorizar a realização de atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se tipificado na 

alínea f) do n.º 1 do art.º 2 e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15 da 

referida lei. A taxa a pagar é de 15 €, por evento”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

ANTÓNIO DE JESUS MEDEIROS 

LAMEGO 

VENDEDOR AMBULANTES  

323 - Foi presente um requerimento do Sr. António de Jesus Medeiros, residente em Casal do 

Reguengo n.º 3, Sande, Lamego, a requerer autorização para a venda de fruta, nos meses de 

maio, junho e agosto/2013, entre a Estação do Caminho de Ferro e o Cais Fluvial 

(desembarque).  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ A concessão de cartões de vendedor ambulante encontra-se suspensa desde 06/12/2004. No 

entanto nos anos de 2006,2008,2010 e 2011, foram concedidos cartões para venda de fruta, só 

para determinados meses e determinados lugares (casos da venda de cereja e melão).  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido por este tipo de venda não se 

enquadrar naquele espaço agora requalificado.  

 

EXPOSIÇÃO DE  

MARIA ISABEL SALVADOR  

CARDOSO NANTES, SOBRE A OBRA  

REALIZADA POR MANUEL VILELA DA  

COSTA, POIARES, PESO DA RÉGUA  

324 - Foi presente uma exposição de Maria Isabel Salvador Cardoso Nantes, residente em Vila 

Real, relativa à realização de obras pelo seu vizinho, com a demolição de um casebre existente 

e a ampliação de muro confinante com o caminho público.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o parecer da jurista, mandando proceder 

em sua conformidade.  

Mais deliberou alertar a requerente que a impugnação, a existir, não deverá ser apresentada a 

este município.  

 

MINIPREÇO – DIA PORTUGAL  



 

SUPERMERCADOS 

GODIM -PESO DA RÉGUA 

REDUÇÃO DAS TAXAS DE PUBLICIDADE  

325 - Foi presente um requerimento do Minipreço Dia Portugal Supermercados, a requerer uma 

redução de 50% na liquidação das taxas de publicidade.  

Traz informação da DAF do teor seguinte:  

“ O nosso regulamento municipal de publicidade não contem nenhuma disposição onde se 

possa apreciar o requerido.  

Se o município não tomou nenhuma diretiva no sentido de redução destas taxas, naturalmente, 

será por sentir também a obrigação de adequar os seus atos aos fins concretos que visam 

atingir certos objetivos públicos, traçados no plano e orçamento, onde estas taxas estão 

devidamente estabelecidas e orçamentadas.  

Também me parece, que a existir alguma medida de redução de taxas, esta, teria de ser 

tomada para a generalidade das taxas de publicidade existentes, e nunca para o caso em 

análise, a fim de que o princípio da proporcionalidade não possa ser posto em causa.  

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

serviços.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES ARROBAS  

GALAFURA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

326 - Foi presente um requerimento do Sr. José António Gonçalves Arrobas e esposa Maria 

Odete Queirós Lebres, proprietários do prédio rústico denominado Ribeiro dos Moinhos, na 

freguesia de Galafura, inscrito na matriz predial rústica sob o art.º 158-D, a requererem certidão 

de parecer favorável à constituição de compropriedade.  

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

“ Nada a opor à emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

HASTA PÚBLICA PARA VENDA DE  

DOIS LOTES NA URBANIZAÇÃO  

QUINTA DE SANTO ANTÓNIO  

327 - Foram presentes para aprovação as condições de venda e edificação dos lotes nº 2 e nº 

3 da Urbanização da Quinta de Santo António.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar os novos relatórios de avaliação dos lotes de 

terrenos 2 e 3 da Urbanização da Quinta de Santo António.  

Mais deliberou aprovar os regulamentos das condições de venda e edificação dos lotes 

referidos.  



 

A realização da hasta pública para a venda dos lotes realizar-se-á no dia 15 de março do 

corrente ano, pelas 10,30 horas, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, devendo 

ser este ato, publicitado por edital, anúncio nos jornais locais, um jornal nacional e no site da 

câmara.  

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.  

 


