
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 24 DE JANEIRO DE 2013 

 

Nº 2/2013 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Nei de Morais 

Teixeira, Salvador Costa Ferreira, António Manuel da Graça Peres Correia, Maria José 

Fernandes Lacerda.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, Presidente.  

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

Gestão de Pessoal.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria, com abstenção da Vereadora Maria 

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

 

ESTÂNCIA TERMAL DE CALDAS DO MOLEDO  

FUNCIONAMENTO DAS TERMAS  

309 – Para conhecimento, foi presente cópia do ofício a enviar pelo Presidente da Câmara ao 

Presidente da Entidade Regional de Turismo do Douro, sobre o assunto acima mencionado.  

A Câmara tomou conhecimento.  

 

BRASÍLIA FERNANDA COSTA GUEDES MAGALHÃES  

BAIRRO AVENIDA DIOCESE DE VILA REAL  

PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR DE RENDA E  

ALTERAÇÃO DO NOME DE ARRENDATÁRIO  

310 – Foi presente uma carta de Brasília Fernanda Costa Guedes Magalhães, requerendo a 

alteração para o seu nome do arrendamento da casa no Bairro Avenida Diocese de Vila Real, 

por falecimento de seu marido.  

Mais solicitou a revisão do valor dessa renda.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a alteração requerida e fixar o valor da renda em 

11,61 €.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 10 de janeiro a 23 de janeiro/2013 – Saldo do dia 23 janeiro – Um 

milhão, cento e vinte sete mil, trezentos e vinte sete euros e cinquenta e seis cêntimos.  

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

LUÍS ANTÓNIO ESTEVES 

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO  

PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO 

NO MERCADO PARA VENDA DE  

ERVAS AROMÁTICAS E LIVROS  

311 - Foi presente um requerimento do Sr. Luís António Esteves de Santa Marta de Penaguião, 

a requerer a cedência de um espaço de 4 m2 no mercado, duas vezes por semana (quarta-

feira e sábado), para venda de ervas aromáticas e livros (novos e usados).  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Quanto ao solicitado informo que a venda de ervas aromáticas tem enquadramento nos 

produtos comercializados no mercado municipal. O mesmo não acontece em relação aos livros 

pois o mercado municipal é destinado fundamentalmente à venda de produtos alimentares. No 

entanto nos termos do n.º 2 do art.º 3, quando o julgar conveniente, a câmara municipal poderá 

autorizar a venda acidental, temporária ou contínua, de quaisquer outros produtos ou artigos”.  

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

respetivas taxas.  

 

BRUNO JOSÉ DA SILVA RIBEIRO  

FESTAS EM HONRA S. VICENTE 

GALAFURA  

312 - Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento do Sr. Bruno José da 

Silva Vicente, residente em Galafura, a requerer autorização para a realização das festividades 

em honra de S. Vicente, assim como o lançamento de fogo de artifício, junto do cemitério, no 

dia 22/01/2013.  

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 TCMCGC, devendo 

ser salvaguardada a lei do ruído, a taxa a pagar é de 12 €.  

Quanto ao lançamento do fogo de artifício, deve ser emitido parecer pelo Gabinete Técnico 

Florestal”.  

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.  

 

REFER- REDE FERROVIÁRIA NACIONAL  

CONSERVAÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR  

PEDONAL AO CAMINHO DE FERRO, AO  

PK 102 + 959 DA LINHA DO SOURO  

313 - Foi presente um ofício da REFER a comunicar que foi detetado anomalia na passagem 

superior ao km 102 + 959, localizada entre o túnel da Régua e a Estação da Régua, solicitando 

que o município proceda à inspeção e avaliação dessa estrutura.  

Traz informação da Jurista do Município do teor seguinte:  

“ … Dos dados recolhidos, conclui-se então que a passagem superior pedonal em causa é uma 

passagem particular e não tem qualquer serventia na atualidade.  

Pelo que, não tendo qualquer destinação de caráter público, não compete ao Município a 

obrigação de efetuar nenhum tipo de manutenção, nem reparação da mesma, sendo tal 

responsabilidade dos proprietários do edifício.  

Assim, propõe-se comunicar à Refer o teor da presente informação, para os efeitos tidos por 

convenientes”.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação da jurista do município, 

mandando proceder em sua conformidade.  

 

FREGUESIA DO PESO DA RÉGUA  

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

314 - Foi presente um ofício da Freguesia do Peso da Régua, a solicitar um subsídio destinado 

a minimizar as despesas com a realização das festas em honra de S. Faustino, Padroeiro da 

Paróquia do Peso da Régua.  

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

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

MARIA AURORA FERREIRA  

LUGAR DE SÁ – SEDIELOS  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

315 - Foi presente um requerimento de Maria Aurora Ferreira, residente no Lugar de Sá, 

freguesia de Sedielos, Peso da Régua, a requerer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o n.º 306-B.  

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



 

“ De acordo com a informação do GF, propõe-se parecer favorável à constituição de 

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.  

 

ÁLVARO RODRIGUES GONÇALVES  

GALAFURA, PESO DA RÉGUA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

316 - Foi presente um requerimento de Álvaro Rodrigues Gonçalves, residente no Lugar de 

Gadires, freguesia de Galafura, Peso da Régua, a requerer parecer favorável para a 

constituição de compropriedade, do prédio rústico, inscrito sob o artigo 23-D.  

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

“ De acordo com a informação do GF, propõe-se parecer favorável à constituição de 

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.  

 

AUTO DE VISTORIA 

URBANIZAÇÃO VILA ROSA  

PESO DA RÉGUA 

317 - Foi presente para análise e aprovação o auto de vistoria da urbanização Vila Rosa. 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o auto de vistoria, mandando proceder 

em sua conformidade.  

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. 


