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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 10 DE JANEIRO DE 2013 

 

Nº 1 /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 sem presenças.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

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

Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves 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 seis documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia.  

 

CLUBE DE CAÇA E PESCA DO ALTO DOURO  

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

298 – Foi presente um ofício do Clube de Caça e Pesca do Alto Douro, a solicitar um subsídio 

de apoio ás obras de requalificação das Piscinas do Clube de Caça e Pesca do Alto Douro.  

A Câmara deliberou por unanimidade conceder um subsídio até ao valor máximo de apoio 

previsto, por equivalência, no Regulamento dos Critérios de Acesso ao Mecanismo de 

Colaboração para Obras de Construção, Ampliação e Renovação dos Equipamentos de 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, correspondente a 25 % da comparticipação 

total da obra, o qual não poderá ultrapassar os 50 000,00 €.  

 

PROPOSTA 

APOIO FINANCEIRO À INSTITUIÇÃO  

O BAGUINHO  



 

299 – Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi presente para aprovação, uma proposta de apoio 

financeiro à Instituição “ O Baguinho “.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada, atribuindo uma 

comparticipação financeira de 10 000,00 €.  

 

PROPOSTA 

CONSTRUÇÃO DE UMA CASA MORTUÁRIA  

E SANITÁRIOS PÚBLICOS EM GALAFURA  

300 – Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi presente uma proposta do teor seguinte:  

Considerando a informação e planta que se anexam e considerando ainda que:  

- Tem vindo a ser sucessivamente equacionada pela Junta de Freguesia de Galafura a 

necessidade da construção de uma Casa Mortuária e Sanitários Públicos;  

- Tem vindo a ser prática em função da alteração de costumes e falta de condições dos 

agregados familiares, a existência nas diversas Freguesias do Concelho de intenção ou já 

mesmo da construção de Casas Mortuárias;  

- Em Galafura, e de acordo com as conversações entretanto mantidas com a Junta de 

Freguesia, se verifica que o local mais adequado para a construção da Casa Mortuária e dos 

Sanitários Públicos é o Largo do Eirô;  

- No Largo do Eirô, foi identificado pela Junta de Freguesia um terreno adjacente ao adro da 

Igreja com as características adequadas para os fins em vista;  

- O proprietário do referido terreno está disponível, para ceder por destaque, uma parcela de 

terreno com as dimensões necessárias ao desenvolvimento do programa funcional em causa;  

- O proprietário pretende como contrapartida para a cedência do terreno, que a Câmara 

Municipal diligencie no sentido de lhe ser formalmente legalizada sem custos, uma pequena 

garagem que possui sem acabamentos finais na parcela em causa, bem como lhe seja 

concluída exteriormente a referida garagem, em conjunto com a construção da Casa Mortuária 

e Sanitários Públicos;  

- Os custos dos acabamentos exteriores da garagem em causa, ascendem a um valor 

estimado de 5.088,20€, absolutamente compatível com o valor real do terreno a ceder que se 

estima em 4.860,00€;  

- É passível de legalização a edificação correspondente à garagem, bem como tem 

enquadramento legal a construção da Casa Mortuária e Sanitários Públicos.  

Proponho que:  

- Seja com o proprietário formalizado um acordo de cedência, nos termos dos considerandos 

da proposta;  

- Seja desenvolvido o projeto da Casa Mortuária e Sanitários Públicos, que envolva a referida 

garagem com vista ao seu enquadramento urbanístico e à sua legalização;  

- Sejam englobados nos trabalhos da empreitada os trabalhos correspondentes aos 

acabamentos exteriores da garagem;  



 

- Seja emitida a certidão de destaque da parcela a ceder e realizado o respetivo registo em 

nome do Município do Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

DOURO RIO 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE EVENTOS 

301 – Foi presente um requerimento do Sr. Fernando Columbano da Silva, Administrador da 

Sociedade “ Columóveis S.A “, responsável pelo Douro Rio - Bar Esplanada, a requerer licença 

de ruído, para os eventos nos dias 19, 26 de janeiro de 2013 e 2 de fevereiro 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 da 

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 €”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, mediante o pagamento das 

respetivas taxas.  

 

CÁRMEN AUGUSTO E MARIA DO SAMEIRO  

NAVARRO MAIA  

TROCA DE LUGARES DO TERRADO DA  

FEIRA SEMANAL  

302 – Foi presente um requerimento de Cármen Augusto e Maria do Sameiro Navarro Maia a 

requererem a troca de lugar da feira semanal.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O solicitado pode ser autorizado de acordo com o art.º 34 do regulamento da atividade de 

comércio a retalho exercida de forma não sedentária.  

As obrigações financeiras dos titulares dos titulares em causa encontram-se regularizadas.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

 

FERNANDO QUINTELAS, LDª  

CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO 

DESTINADO A COMÉRCIO/SERVIÇOS 

E HABITAÇÃO COLETIVA  

303 – Foi presente para aprovação a alteração à obra relativa á construção de um edifício 

destinado a comércio/serviços e habitação coletiva na Av. Dr. Antão de Carvalho, Peso da 

Régua.  

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

“ … CONCLUSÂO:  



 

Em face do exposto, propõe-se a aprovação da alteração à obra licenciada relativa à 

construção de um edifício destinado a comércio/serviços e habitação coletiva, nos termos do 

art.º 27 do RJUE.  

Dado que, o prazo para a conclusão da obra terminava em 02/12/2012 e o embargo com 

suspensão total das obras ocorreu em 15/03/2012, será de restabelecer o prazo para a 

conclusão das obras em questão – 7,5 meses.  

Caso se decida sobre o deferimento da pretensão, nos termos previstos do n.º 7 do artigo 27º 

do RJUE, a alteração à obra dá lugar a ADITAMENTO DO ALVARÁ n.º 15/11, contendo a 

anotação dos factos em que se traduziu a alteração.  

O deferimento da pretensão fica sujeito ao pagamento das taxas devidas, nos termos do 

RMUE e liquidada a taxa em consonância com o pedido aplicável “ por unidade de ocupação” – 

1 unidade.  

Mais se informa que deverá ser comunicado à conservatória do registo predial, a suspensão do 

referido embargo”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração à obra já licenciada de acordo com a 

informação dos serviços.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 27 de dezembro de 2012 a 09 de janeiro/2013 – Saldo do dia 09 de 

janeiro - Um milhão, cento e dezanove mil, cento e dezoito euros e doze cêntimos.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

- RASTREIO AUDITIVO GRATUITO  

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO OCUPAÇÃO  

DE VIA PÚBLICA  

304 - Foi presente um requerimento de Acústica Médica, com sede em Lisboa, solicitando 

autorização para ocupação da via pública para realização de um rastreio auditivo gratuito no 

próximo dia 23 de janeiro, na Avª de Ovar, das 09h00 às 18h00.  

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

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 10 do art.º 8 da tabela de taxas e licenças – por m2 

ou fração—3.00 €.  

Quanto à isenção solicitada, a câmara municipal, poderá nos termos do n.º 2 do art.º 8 do 

capítulo I da tabela de taxas e licenças, conceder isenção às pessoas coletivas de direito 

público, pessoas coletivas de utilidade pública, instituições particulares de solidariedade social, 

associações culturais, desportivas e recreativas legalmente constituídas, associações e 

comissões de moradores e cooperativas de habitação económica, somente quanto aos atos e 

factos que se destinem diretamente a realização dos seus fins”.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido, mediante o pagamento das referidas 

taxas.  

 

HOTEL RÉGUA DOURO 

- LICENÇA PARA LANÇAMENTO DE  

FOGO DE ARTIFÍCIO 

305 - Foi presente para ratificação um requerimento da sociedade Turística e Hoteleira Vale do 

Douro SA, solicitando a licença especial de ruído para lançamento do fogo - de artifício , no dia 

31 de dezembro e 01 de janeiro de 2013, no cais em frente ao Hotel Régua Douro.  

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

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

a realização de atividades ruidosos temporárias. O requerido encontra-se tipificado na alínea f) 

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

lançamento do fogo vai efetuar-se em zona urbano a e fora do período critico possuindo já o 

parecer da G.N.R.  

A taxa a pagar é de 15 €”.  

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

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

próxima reunião de Câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO  

PARA REQUERER A UTILIDADE  

PÚBLICA DE EXPROPRIAÇÃO DE  

UMA PARCELA DE TERRENO,  

PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE  

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO  

JOSÉ PINTO DE CARVALHO E  

ZONA ENVOLVENTE, FREGUESIA  

DE GODIM, CONCELHO DE PESO DA RÉGUA  

306 – Foi presente o relatório de avaliação da parcela de terreno acima identificada, tendo sido 

fixado o seu valor em 10 156,50 €.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar e aprovar a proposta apresentada.  

 

  - TRANSMISSÃO DE DIREITO AO ARRENDAMENTO  

HENRIQUE M. MESQUITA PINTO 

307 - Foi presente um requerimento de Henrique Manuel Mesquita Pinto, residente no Bairro 

Fundo Fomento de Habitação, bloco 22, 3.º Dt.º, Godim, solicitando a transmissão de direito ao 

arrendamento em virtude do falecimento de sua mãe.  

Traz informação da Jurista do Município do teor seguinte:  



 

“ …No entanto, e dado existir no processo a referida procuração, ficamos na dúvida se a real 

intenção do munícipe será a transmissão do arrendamento ou a compra do locado.  

Assim, propõe-se a notificação do mesmo com vista ao esclarecimento do pedido efetuado”.   

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

proceder em sua conformidade.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

PROCESSO DE OBRAS N.º 14/2010 

FACHADAS DA CIDADE, LDª  

RUA CRUZ DAS ALMAS  

PESO DA RÉGUA 

308 - Foi presente um processo de obras n.º 14/10 de Fachadas da Cidade, Ldª, requerendo a 

construção de uma edificação multifamiliar e comércio, sito na rua Cruz das Almas, Peso da 

Régua.  

Traz informação da Divisão Gestão do Território do teor seguinte:  

“…Conclusão:  

Em face do exposto, propõe-se o licenciamento da obra de alteração e ampliação de um 

edifício destinado a habitação coletiva e comércio, com obras de urbanização nos termos 

previstos do RJUE, nas seguintes condições:  

. Prazo para execução da obra de 24 meses, conforme programação proposta pelo requerente.  

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

valor de 794.670,00€.  

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 respetivo 

Alvará de Alteração /Ampliação /construção mediante a apresentação dos elementos 

previstos na Portaria n.º 216-E/2008 de 03/04, e cumpridas as observações e condições 

constantes no processo.  

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

taxas devidas, nos termos do regulamento de Taxas e à entrega do projeto de arquitetura em 

suporte informático, nos termos propostos da aprovação e com ficheiro relativo à implantação 

das operações propostas georeferênciadas.  

Deverá ser liquidada a taxa em consonância com o pedido aplicável “por unidade de ocupação” 

– 12 unidades.   

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

serviços, previstos no art.º 88º do RMUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade licenciar o 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 ata que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada.  

 

 


