
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 11 DE JULHO DE 2013 

 

Nº 14/2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES:  Salvador Costa Ferreira, Nei de Morais Teixeira e António 

Manuel da Graça Peres Correia.   

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes e Maria José Fernandes Lacerda,  

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

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS : Reunião Pública sem presenças.  

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.  

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

presente minuta, de um documentos, para ser discutido antes da ordem do dia.  

 

I.P.T.M. – DELEGAÇÃO DO DOURO  

INSTALAÇÃO DE PLATAFORMAS  

FLUTUANTES 

457 – Foi presente um ofício do IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 

solicitando informação sobre o pedido de Edgar Almeida Gouveia para instalação de 

Plataformas Flutuantes nas suas propriedades, vinha de Lodões, freguesia de Godim e Casa 

Queimada, freguesia de Fontelas, Peso da Régua.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ …  

A operação objeto de pedido de informação, será abrangida pelo Plano de Ordenamento das 

Albufeiras da Régua e do Carrapatelo (POARC), cujo regulamento e respetivas plantas síntese 

e de condicionantes se encontram publicadas por Resolução de Conselho de Ministros n.º 

62/2002, sendo o mesmo o instrumento definidor das atividades e ações de ocupação, uso e 

transformação do solo e uso do plano de água na área em questão.  



 

 

Dado que do pedido não constar planta de localização das plataformas solicitadas ou o fim a 

que se destinam, e dos respetivos acessos/função, apenas se poderá referir que no POARC 

encontram-se definidas as condições relativas ao ordenamento dos planos de água e das 

zonas de proteção, assim como das respetivas condicionantes, aplicáveis ás estruturas em 

questão.  

Tendo em conta o exposto, propõe-se informar que as estruturas dependem da sua 

conformação com as disposições do POARC, plano da competência da APA”.  

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

proceder em sua conformidade.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 27 de junho a 10 de julho/2013 – Saldo do dia 10 de julho – Um milhão, 

oitenta um mil, quatrocentos e dezasseis euros e cinquenta cêntimos.  

 

DOURO CHIC EVENTS 

VENDA AMBULANTE DE  

PRODUTOS REGIONAIS 

458 - Foi presente um requerimento do Douro Chic Events a requerer autorização e licença 

para venda de produtos Regionais no concelho do Peso da Régua com um triciclo ZUNDAP – 

venda de produtos regionais, comidas e bebidas.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ As concessões de cartões de vendedor ambulante encontra-se suspensas desde 06/12/2004. 

No entanto nos anos de 2006, 2008, 2010 e 2011 foram concedidos cartões para a venda de 

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

Pedidos recentes têm sido indeferidos atendendo que se encontra para publicação no Diário da 

República o novo regulamento”.  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido, atendendo que se encontra para 

publicação no Diário da República o novo regulamento para atribuição de licenças de 

vendedores ambulantes.  

 

COMISSÃO DE FESTAS DE POIARES  

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A  

REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA  

DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA,  

S. MIGUEL E STª BÁRBARA  



 

459 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas de Poiares, a requerer autorização 

para a realização das festas em honra de N. Srª da Graça, S. Miguel e Stª Bárbara, nos dias 

3,4,5 e 6 de agosto /2013, bem como o lançamento de fogo de artifício.  

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. para o lançamento do fogo de artifício.  

A taxa a pagar é de 12 €/dia”.  

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

serviços.  

 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA  

DE SANTA BÁRBARA E S. LEONARDO  

GALAFURA  

460 - Foi presente um ofício da Comissão de Festas em Honra de Santa Bárbara e S. 

Leonardo, Galafura, a solicitar um donativo para a realização das festividades a realizar nos 

dias 16,17,18 e 19 de agosto/2013.  

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

 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA  

REQUERER A UTILIDADE PÚBLICA DE  

EXPROPRIAÇÃO 

ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE  

FONTELAS 

461 – Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi presente a proposta do teor seguinte:  

“…  

 

Proposta de Resolução para requerer a Utilidade Pública de Expropriação 

Para a execução da obra de “Alargamento do Cemitério de Fontelas”  torna-se necessário 

adquirir uma parcela de terreno do prédio que a seguir se descreve.  

 Enquadramento Estratégico 

No âmbito do crescente desenvolvimento rural, tendo como objetivos globais a beneficiação e 

alargamento do cemitério, por forma a dar resposta à necessidade de obter uma maior área no 

cemitério (dado que a existente se encontra totalmente ocupada), mas também por razões 

óbvias de saúde e higiene pública, torna-se necessário a efetivação da obra de alargamento do 

cemitério local, constituindo estes, os fundamentos para a utilidade pública da expropriação.  

 Identificação do Prédio 

Para a sua concretização e dado o necessário e rápido início das respetivas obras, torna-se 

indispensável a aquisição urgente de uma parcela de terreno, do prédio seguidamente descrito 

(identificado em planta anexa):  



 

Parcela de terreno com 438,80m2, a destacar do prédio, com área total de 22.875m2, situado 

na Vinha do Viso, freguesia de Fontelas, concelho do Peso da Régua, descrito sob o nº166 na 

Conservatória da Registo Predial do Peso da Régua e inscrito na matriz predial rústica sob o 

nº171-A.  

Está identificado no registo predial:  

- Sotudouro – Hotelaria e Similares do Douro, Lda, Avenida de Ovar, lote 3, r/c, Peso da 

Régua.  

Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial 

Segundo o PDM em vigor no Município, a parcela enquadra-se, parcialmente em “Solo Urbano, 

espaços de uso urbano geral, nível2 – outros aglomerados”, e na planta de condicionantes em 

“sensibilidade ao ruído – área mista”.  

Encargos da Expropriação 

De acordo com a avaliação constante no relatório assinado por perito oficial, a previsão dos 

montantes dos encargos a suportar com a expropriação da parcela identificada é de €9.214,80 

(nove mil, duzentos e catorze euros e oitenta cêntimos).  

Proposta de Deliberação 

Assim, para cumprimento do disposto no artº10º do Código das Expropriações, e nos termos e 

para os efeitos da alínea c) do nº7 do artº64 da Lei nº 169/99 de 18 de setembro com as 

alterações introduzidas pela Lei nº5-A/2002 de 11 de janeiro, proponho, que a Câmara 

Municipal delibere no sentido de requerer ao membro do Governo competente, a declaração de 

utilidade pública urgente para efeitos de expropriação, de uma parcela 438,80m2 de terreno do 

prédio acima identificado.  

Face ao exposto e havendo necessidade de adquirir a referida parcela proponho que seja 

deliberado em conformidade a fim de ser instruído o processo a enviar ao Senhor Secretário de 

Estado - Adjunto da Administração Local, através dos organismos competentes.  

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. 


