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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 25 DE JULHO DE 2013 

 

Nº 15 /2013 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.  

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

Teixeira, Salvador Costa Ferreira e António Manuel da Graça Peres Correia.  

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

Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora.  

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

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria, com abstenção do Sr. Vice – 

Presidente José Manuel Gonçalves e Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes por 

não terem estado presentes.  

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 quatro documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia.  

 

RANCHO FOLCLÓRICO DE LOUREIRO  

XXI FESTIVAL DE FOLCLORE  

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

462 – Foi presente um ofício do Rancho Folclórico de Loureiro a solicitar um subsídio para a 

realização do XXI Festival de Folclore.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 2 500,00 €, sendo 1 250,00 € 

referente a 2012.  

 

PROPOSTA 

APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO 

À JUNTA DE FREGUESIA DE POIARES  

463 – Pelo Vice – Presidente da Câmara Municipal, foi presente uma proposta sobre o apoio 

financeiro e técnico à Junta de Freguesia de Poiares, do projeto que fez parte da Sociedade 



 

Comercial de Capitais Minoritariamente Públicos “ RéguaEquipa”, extinta em início de 2012, do 

teor seguinte:  

“ …  

Proponho:  

1 – Que a Câmara Municipal e de acordo com a alínea a) do número 4, do art.º 64, da lei n.º 

169/99 de 18 de setembro, delibere no sentido de apoiar e comparticipar em termos financeiros 

o valor de 92 000,00 € de forma a garantir a viabilidade económica e financeira da candidatura.  

2 – Que a Câmara Municipal delibere no sentido de manter todo o apoio técnico, ao nível da 

fiscalização e gestão da candidatura à Junta de Freguesia”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO  

DOS FUNDOS DISPONÍVEIS 

MÊS DE JULHO 2013 

464 – Pela Divisão Administrativa e Financeira, foi presente uma informação sobre o 

Acompanhamento e Monitorização dos Fundos Disponíveis – Mês de julho/2013, apresentando 

uma proposta para aumento de fundos disponíveis, do teor seguinte:  

“ …  

II Proposta:  

1 – Face ao exposto, cumpre-me informar que, tendo em vista a existência de Fundos 

Disponíveis para o mês de julho, que possibilitem a realização de despesa, no cumprimento 

dos dispositivos legais previstos, poder-se á promover um aumento temporário dos FD, com 

recurso a um montante de receita, no valor de 608. 429,48 €, proveniente, designadamente de 

“ venda de bens de investimento “, de acordo com respetiva identificação em anexo;  

2 – Caso a utilização do referido mecanismo de aumento temporário dos FD venha a ser 

superiormente aprovado, importa submeter a mesma ao órgão executivo, para aprovação, nos 

termos das disposições legais aprovadas”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o aumento do fundo disponível de acordo com a 

informação dos serviços.  

 

MARIA HELENA ALVES DO CASTELO  

MARQUES 

INSTALAÇÃO DE UM STAND DE VENDA  

DE GELADOS 

465 – Foi presente um requerimento de Maria Helena Alves do Castelo Marques, residente no 

Lugar da Laranjeira, Covelinhas, Peso da Régua, a requerer licença de ocupação de um 

espaço de domínio público, no mês de agosto, para a instalação de um stand de venda de 

gelados.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Nada a opor à ocupação nas condições concedidas nos anos anteriores”.  



 

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

serviços.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 11 de julho a 24 de julho/2013 – Saldo do dia 24 de julho -  Um milhão, 

oitocentos e sessenta e sete mil, cento e vinte nove euros e cinquenta e sete cêntimos.  

 

CEDÊNCIA DE PALCO E LICENÇAS  

PARA EVENTOS 

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

Fundação Museu do Douro, solicitando a cedência de um palco com cobertura para a 

realização de um festival de música “Tom de Festa” que decorrerá de 17 a 21 do corrente mês.  

Traz informação do 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.  

Proponho ainda que seja concedido a isenção de taxas pela realização do evento.  

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

referidas taxas.  

 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA  

DE S. LEONARDO E SANTA BÁRBARA  

GALAFURA, PESO DA RÉGUA  

467 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em honra de S. Leonardo e Santa 

Bárbara de Galafura, a requerer autorização para a realização das festividades em honra de S. 

Leonardo e Santa Bárbara nos dias 15 a 19 de agosto no Largo do Eiró, freguesia de Galafura, 

concelho do Peso da Régua.  

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 o 

parecer do 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.  

 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA  

DA JUVENTUDE DE SEDIELOS  

“ NOITE DAS FRANCESINHAS – JUVENTUDE  

DE SEDIELOS”.  



 

468 - Foi presente um requerimento da A.C.R.J.S. com sede em Sedielos, a requerer 

autorização do evento musical que serve de animação a Noite das Francesinhas, no espaço 

envolvente da Sede da Associação, no dia 3 de agosto/2013.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15 do Dec-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 €”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, isentando do pagamento de taxas.  

 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE  

STª BÁRBARA E STª MARIA MADALENA  

DE VILA SECA DE POIARES  

469 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em Honra de Stª Bárbara e Stª 

Maria Madalena de Vila Seca de Poiares, a solicitar autorização para a realização das referidas 

festas nos dias 4,5 e 6 de agosto/2013, assim como o lançamento do fogo de artifício no dia 5 

lançado na rua da Barreira.  

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 MARIA DE SEDIELOS  

470 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em Honra de Santa Maria de 

Sedielos, a solicitar autorização para a realização das festividades nos dias 17 e 18 de agosto 

no Lugar em Santiago, Sedielos, assim como o lançamento de fogo no Lugar da Igreja.  

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 e emitido parecer do Gabinete Florestal.  

A taxa a pagar é de 12 €/dia”.  

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

serviços.  

 

A.D. CICLOTURISMO E BTT DA  

SENHORA DA GRAÇA  



 

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

A.D. Cicloturismo e BTT da Senhora da Graça, a requerer o licenciamento do passeio de 

cicloturismo, a realizar no dia 21 de julho/2013.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art. 72 do Regulamento de Transferências para as 

Câmaras Municipais de Competências dos Governo Civis (licenciamento de provas de âmbito 

intermunicipal) e possui todos os elementos necessários ao seu deferimento. Devendo a A.D. 

Cicloturismo e BTT da Senhora da Graça dar conhecimento da realização do passeio às 

autoridades locais”.  

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.  

 

DOURO RIO 

LICENCIAMENTO DE EVENTOS 

472 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento de 

Fernando Columbano da Silva, responsável pelo Douro Rio Bar Esplanada na Av. do Douro, a 

solicitar licença de ruído, para os eventos dos dias 20 e 27 de julho e 3 de agosto/2013, no 

espaço exterior do bar.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15 do Dec. 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 €”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, o evento previsto para o dia 20 de julho, nas mesmas 

condições dos anteriormente realizados (espaço interior do estabelecimento).  

Deverá este despacho ser submetido a ratificação pela Câmara Municipal que deliberará sobre 

os eventos subsequentes”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho emitido para o dia 20 de julho e 

autorizar os eventos para as restantes datas de acordo com a informação dos serviços.  

 

JUNTA DE FREGUESIA DE MOURA MORTA  

FESTAS EM HONRA DE STª COMBA  

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

Junta de Freguesia de Moura Morta a requerer autorização para a realização das festividades 

em Honra de Santa Comba, nos dias 20 e 21 de julho/2013, bem como o lançamento de fogo, 

no Largo da Igreja.  

Solicita ainda a isenção das respetivas taxas.  



 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“O requerido encontra-se previsto no n.º1 do art.º 60 do Regulamento das T.C.M.C.G.C., 

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.  

Quanto á isenção solicitada, a Câmara Municipal poderá nos termos do n.º 2 do art.º 8 do 

regulamento e tabela de taxas e licenças, conceder isenções as pessoas coletivas de direito 

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

associações e comissões de moradores e cooperativas de habitação económica, somente 

quanto aos atos e factos que se destinem diretamente à realização dos seus fins”.  

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, bem como a deliberação quanto à isenção solicitada”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho, isentando do pagamento de taxas.  

 

DOURO PRIVATE – FILIPE SAMPAIO  

PISCINAS DO CLUBE DE CAÇA E PESCA  

DO ALTO DOURO 

474 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento de 

Filipe Sampaio, representante do Douro Private, a solicitar licença especial de ruído para os 

eventos a realizar nos dias 20 de julho e 15 de agosto/2013 nas Piscinas do Clube Caça e 

Pesca do Alto Douro.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15 do Dec. 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 €”.  

Traz despacho do Sr. Vereador do teor seguinte:  

“ Defiro, por motivo de urgência, o evento do dia 20 de julho, devendo o processo ser remetido 

à reunião de Câmara Municipal para ratificação deste despacho e deliberação quanto aos 

restantes eventos”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho emitido para o dia 20 de julho e 

autorizar o evento para o dia 15 de agosto, de acordo com a informação dos serviços.  

 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS ABEIRA DOURO  

ESPETÁCULO MUSICAL – CHUVA DE ESTRELAS  

PESO DA RÉGUA 

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

Associação Amigos Abeira Douro a solicitar autorização para a realização do evento “ XI Chuva 

de Estrelas Douro “, no dia 13 de julho/2013.  



 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art,º 15 do Dec. Lei 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 2 e possui todos os elementos 

estipulados no n.º 2 do art.º15º da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 € “.  

Traz despacho do Sr. Vereador 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, isentando do pagamento de taxas.  

 

BARÓMETRORADICAL LDª  

(BAR DELRIO)  

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO  

476 - Foi presente um requerimento da Empresa Barómetroradical Ldª, exploradora do 

Estabelecimento de Bebidas (Bar Delrio), na Avª João Franco, Peso da Régua, a solicitar a 

título excecional, o encerramento do referido estabelecimento às Sextas – feiras, Sábados e 

Domingos, nos meses de julho, agosto e setembro, às 4:00 horas.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 2 do art.º 2 do regulamento de Abertura e Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços, os cafés, cervejarias, casa 

de chá, restaurantes, snack bares, poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da 

semana. O regime de exceção, estabelecido para o alargamento dos limites fixados no regime 

geral, no qual o requerente se pretende enquadrar, é da competência da Câmara Municipal (n.º 

1 do art.º 3 do mesmo regulamento), que terá que analisar se os fundamentos que apresenta 

cabem ou não nos requisitos exigidos para o efeito:  

a) Situarem-se os estabelecimentos em locais em que o interesse de atividades 

profissionais ligados ao turismo o justifique;  

b) Não afetem a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes;  

c) Não desrespeitem as características sócio culturais e ambientais da zona, bem como 

as condições de circulação e estacionamento.  

O estabelecimento possui alvará de utilização com o n.º 16/13”.  

“ Na presente data apenas o estabelecimento denominado Bóróbar de Marta Sofia A. M. Barata 

possui alargamento excecional até às 4:00 horas de todos os sábados. Na época das festas da 

cidade é usual outros estabelecimentos usufruírem também do alargamento de horário”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido para as Sextas e Sábados, 

excluindo Domingos, ressalvando a existência de queixas, as quais depois de apreciadas 

poderão ser motivo de cancelamento desta autorização.  

 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DA  



 

NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS  

CANELAS, PESO DA RÉGUA  

477 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora das 

Candeias, Canelas, a solicitar autorização para a realização das festividades, apoio logístico, 

atribuição de subsídio, assim como lançamento do respetivo fogo de artifício, nos dias 14,15 e 

16 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.  

 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA  

DE S. TIAGO DE SEDIELOS 

478 - Foi presente um requerimento do Sr. José Américo Oliveira Pinto representante da 

Comissão de Festas em honra de S. Tiago de Sedielos, a requerer autorização para a 

realização das festividades nos dias 24 e 25 de julho na freguesia de Sedielos, assim como o 

lançamento do 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.  

A taxa a pagar é de 12 €/dia”.  

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

serviços.  

 

VASCO VALENTE LOPES  

RDZ MUSIC AGENCY 

EVENTO “ WLS 2013 – BOAT PARTY EDITION  

479 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento de 

Vasco Valente Lopes, representante da RDZ Music Agency a requerer autorização para a 

realização do evento WLS 2013 – Boat Party Edition – (Música Eletrónica) no dia 27 de julho, 

das 17h às 24 h.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Tendo sido solicitado o parecer ao IGAC através do ofício n.º 368 de 2013.07.01, não foi 

recebido qualquer comunicação até á presente data. De acordo com o n.º 1 do art.º 15 do Dec. 

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 €”.  

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

“ Deferido por motivo de urgência.  

À reunião de Câmara para ratificação deste despacho”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

PROJETO DE REGULAMENTO E TABELA  

DE TAXAS MUNICIPAIS  

480 - Foi presente pelas Taxas e Licenças, sobre o Projeto de Regulamento e Tabela de Taxas 

Municipais, a informação de que não foi presente qualquer sugestão ou reclamação sobre o 

referido Regulamento.  

A Câmara deliberou por unanimidade, decorrido o prazo de discussão pública e não existindo 

qualquer alteração ao projeto, enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

PROJETO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO  

A RETALHO NÃO SEDENTÁRIA EXERCIDA  

POR FEIRANTES E VENDEDORES AMBULANTES  

481 - Foi presente pelas Taxas e Licenças sobre o Projeto da Atividade de Comércio a Retalho 

não Sedentária Exercida por Feirantes e Vendedores Ambulantes, a informação de que foram 

presentes sugestões apresentadas pela ACIR e AFDPDM sobre o referido Regulamento.  

A Câmara deliberou por unanimidade, decorrido o prazo de discussão pública e após a análise 

das sugestões apresentadas, manter o projeto inicial, enviando o documento para aprovação à 

Assembleia Municipal.  

 

PROJETO DE REGULAMENTO SOBRE  

ATIVIDADES DIVERSAS SUJEITAS A  

LICENCIAMENTO MUNICIPAL  

482 - Foi presente pelas Taxas e Licenças sobre o Projeto de Regulamento sobre Atividades 

Diversas sujeitas a licenciamento Municipal, a informação de que não foi presente qualquer 

sugestão ou reclamação sobre o referido Regulamento.  

A Câmara deliberou por unanimidade, decorrido o prazo de discussão pública e não existindo 

qualquer alteração ao projeto, enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

MARIA MANUELA RODRIGUES CARVALHO E  

MANUEL ANTÓNIO PATULEIA FONSECA  

BAIRRO JUNTA AUTÓNOMA DAS ESTRADAS  



 

PESO DA RÉGUA 

RENDAS VENCIDAS 

483 - Foi presente um requerimento de Maria Manuela Rodrigues Carvalho e cônjuge Manuel 

António Patuleia Fonseca residentes no Bairro Junta Autónoma de Estradas a solicitarem o 

pagamento fracionado das rendas em divida.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“…  

O agregado apresentou uma proposta para pagamento da divida, assumindo o cumprimento de 

75 euros mensais para pagamento da divida e 100,68 euros mensais para pagamento da renda 

estipulada.  

…  

Assim, coloca-se á consideração superior a análise do referenciado e, em anexo, segue 

modelo do acordo que poderá ser realizado, tendo presente que o seu não cumprimento 

poderá originar o desencadear de uma ação de despejo contra os incumpridores”.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação prestada, mandando 

proceder em sua conformidade.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

MANUEL JORGE MARIANO MESQUITA  

LOUREIRO, PESO DA RÉGUA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

484 - Foi presente um requerimento de Manuel Jorge Mariano Mesquita, residente no Lugar da 

Torre, freguesia de Loureiro, Peso da Régua, a requerer parecer favorável para a constituição 

de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz cadastral sob o artigo 473 – C da 

freguesia de Loureiro.  

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.  

 

LUÍS FILIPE MARQUES ALVES  

VINHÓS – PESO DA RÉGUA 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

485 - Foi presente um requerimento de Luís Filipe Marques Alves residente no lugar da Eira do 

Eiró, freguesia de Vinhos, a requerer parecer favorável à constituição de compropriedade do 

prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o art.º 536 – E.  

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



 

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

alteração 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.  

 

PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL  

DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO  

486 - Foi presente pela DGT sobre o Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, 

a informação de que não foi presente qualquer sugestão ou reclamação sobre o referido 

Regulamento.  

A Câmara deliberou por unanimidade, decorrido o prazo de discussão pública e não existindo 

qualquer alteração ao projeto, enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

 

EXPOSIÇÃO DE 

ABEL DOS SANTOS BARROS  

LUGAR DAS CARRASCAS  

VILARINHO DOS FREIRES 

PESO DA RÉGUA 

487 - Foi presente o processo sobre a ocupação do espaço público no Lugar das Carrascas, 

Vilarinho dos Freires.  

Traz informação da Jurista do Município do teor seguinte:  

“Parece-nos, por isso, que no caso em apreço, estamos perante um uso privativo de um bem 

do domínio público, em que o particular aproveita em exclusivo as utilidades proporcionadas 

pelo bem.  

A utilização/fruição deverá ser limitada à necessidade do particular, não podendo ultrapassar a 

necessidade e a função para a qual foi concedida.  

Tendo sido autorizada pela junta de freguesia e limitando-se ao necessário para o acesso à 

habitação, não se vê qualquer inconveniente, nem que cause qualquer prejuízo para o domínio 

público a construção dos degraus, nem a colocação do portão, por questões de segurança.  

No entanto, deverá ficar salvaguardada a questão da abertura de um acesso ao prédio do 

vizinho, para cumprimento da decisão judicial, anexo ao processo.  

Caberá, por isso, à câmara municipal, a decisão final sobre o espaço ocupado, tendo em conta 

o uso privativo do espaço público e respetivas condições, pela munícipe.  

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

em sua conformidade.  

 

ALCINA ASCENSÃO PEREIRA  

LUGAR DO CANCELO – FONTELAS  

ALARGAMENTO DO CAMINHO DO CANCELO  



 

488 - Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Fontelas a requerer da Câmara um 

documento relativo à viabilidade de reconstrução de uma casa com a ampliação na parte 

posterior, em cerca de 1 metro, no âmbito da cedência efetuada pelos titulares da referida 

casa, para alargamento do caminho do cancelo.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ …  

5 – Pode ser autorizada a alteração, para habitação unifamiliar, do uso de edificações pré-

existentes situadas em solo rural, com eventual ampliação destas, desde que se cumpram as 

seguintes condições:  

a) A Câmara Municipal expressamente considere que a alteração e intervenção propostas não 

acarretam prejuízos ou inconvenientes de ordem funcional, ambiental ou paisagística;  

b) No caso de o local estar sujeito a servidões administrativas ou a restrições de utilidade 

pública, a alteração seja possível de acordo com os respetivos regimes legais: 

c) Em caso de ampliação, esta não exceda35% da área bruta inicial até ao limite absoluto de 

300 m2 para a área bruta final, salvo quando a área bruta inicial for inferior a 60 m2, casos em 

que podem ser viabilizadas ampliações até uma área bruta final de 80 m2;  

d) Nos casos previstos na alínea a) do n.º 1, a situação seja documentalmente comprovada;  

e) Sejam respeitadas as regras especificamente estabelecidas para estas situações no 

presente regulamento, em função da categoria de uso do solo rural do local em que a 

edificação se situa.  

… “ . 

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

proceder em sua conformidade.  

 

EXPOSIÇÃO DE CARLOS MANUEL FERREIRA PINHO  

SOBRE A OCUPAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO JUNTO  

À QUINTA DO SANTISSIMO – LUGAR DA GERVIDE  

LOUREIRO, PESO DA RÉGUA  

489 - Foi presente o processo da exposição em epígrafe.  

Traz informação da Jurista do Município do teor seguinte:  

“ …  

Assim, a área total da intervenção urbanística em questão continua por explicar, carecendo o 

Senhor Luís Filipe de legitimidade para levar a efeito a operação urbanística em causa, pelo 

que julgamos que deverá ser notificado com vista á reposição da situação anterior, 

concedendo-lhe um prazo não inferior a trinta dias para o efeito”.  

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

em sua conformidade.  

 

PEDRAMARMORE - GRANITOS E MARMORES,LDª  

UTILIZAÇÃO DO SOLO PARA EXPOSIÇÃO E RECLAMO PUBLICI TÁRIO 



 

LARGO 25 DE ABRIL - PESO DA RÉGUA  

490 - Foi presente um requerimento da empresa Pedramarmore – Granitos e Mármores Ldª, a 

requerer informação prévia relativo à utilização do solo para exposição e reclamo publicitário no 

Largo 25 de Abril, Peso da Régua.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, nos termos do artigo 16º do RJUE, considera-se de emitir 

informação desfavorável , quanto à instalação de uma área de exposição de mármores e 

granitos e reclamo publicitário, nos termos propostos, que no âmbito de um eventual pedido de 

licenciamento lhe caberia decisão de indeferimento nos termos da alínea a) do nº 2 do artº 24º 

do RJUE, por não ter enquadramento com a envolvente.  

Caso se decida em conformidade com a presente proposta, poderá promover-se audiência 

prévia ao interessado, nos termos do artigo 101º do CPA - prazo de 10 dias”. 

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

serviços.  

 

EXPOSIÇÃO SOBRE A OBRA REALIZADA  

POR MANUEL VILELA DA COSTA  

POIARES – PESO DA RÉGUA  

491 – Pela jurista foi presente uma informação sobre o processo, do teor seguinte:  

“ …  

7 – Tendo em conta não só as informações cadastrais, mas também as confrontações dos 

prédios, bem como as exposições apresentadas pela queixosa e pela junta de freguesia, 

julgamos que o senhor Manuel Vilela da Costa deverá ser notificado com vista à reposição da 

situação anterior, concedendo-lhe prazo não inferior a 30 dias para o efeito”.  

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

 


