
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 13 DE JUNHO DE 2013 

 

Nº 12 /2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes, Salvador Costa Ferreira, Nei de Morais Teixeira   

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  Maria José Fernandes Lacerda e António Manuel da Graça 

Peres Correia, Vereadores.  

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 maioria com abstenção do Vereador José 

Manuel 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 dois documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia.  

 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA  

DE SANTO ANTÓNIO 

436 – Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em Honra de Santo António a 

requererem autorização para a realização das tradicionais festas em Honra de Santo António, 

nos dias 12,13,14 e 15 de junho/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 emitir 

parecer do GTF para o lançamento do fogo de artifício.  

A taxa a pagar é de 12 €/dia.  

Quanto à isenção de taxas solicitada, nos termos do n.º 2 do art.º 8 do regulamento e tabela de 

taxas e licenças, a câmara municipal poderá conceder isenções ás 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 á realização dos seus fins.  

A Câmara deliberou por unanimidade licenciar o requerido, isentando o pagamento das taxas 

devidas.  

 

CARLOS JORGE GUEDES TEIXEIRA  

CAFÉ CONVÍVIO 

POIARES, PESO DA RÉGUA  

437 – Foi presente um requerimento de Carlos Jorge Guedes Teixeira, proprietário do “Café 

Convívio”, na freguesia de Poiares, a requerer a emissão de licença de esplanada, para a 

utilização de 20 m2 da via pública.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Nas condições dos anos anteriores, propõe-se a concessão do espaço público para 

esplanada, mediante pagamento das devidas taxas (junho, julho, agosto, setembro e outubro).  

A Câmara deliberou por unanimidade licenciar o requerido nas condições já estipuladas em 

deliberações anteriores.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 30 de maio a 12 de junho/2013 – Saldo do dia 12 de junho – Um 

milhão, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete euros e vinte cinco 

cêntimos.  

 

DOURO RIO DE FERNANDO COLUMBANO  

DA SILVA  

PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE EVENTOS 

438 - Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de Fernando 

Columbano da Silva, residente na Avª Sacadura Cabral, Peso da Régua, a requerer 

autorização para a realização dos eventos nos dias 08, 15 e 22 de junho.  

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:  

“ Tendo em conta que a prática de licenciamento destes eventos por parte da Câmara 

Municipal tem sido condicionada à realização dos mesmos no interior do estabelecimento, 



 

defiro pedido de licenciamento do evento do dia 8 de junho nas mesmas condições dos 

anteriores.  

No que se refere aos eventos dos dias 15 e 22, remeta-se este pedido à próxima Reunião de 

Câmara à qual caberá ainda a ratificação deste despacho exarado por motivo de urgência”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Vereador referente ao evento do 

dia 8 de junho e autorizar os restantes eventos, condicionados à realização dos mesmos no 

interior do estabelecimento.  

 

CLUBE DE CAÇA E PESCA DO ALTO DOURO  

2ª MARATONA / MEIA MARATONA BTT DOURO  

POMBALINO  

439 - Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento do Clube de Caça e 

Pesca do Alto Douro juntamente com a comissão organizadora Douro BTT, responsáveis pelo 

evento desportivo 2ª Maratona / Meia Maratona BTT Douro Pombalino, a requererem 

autorização para a realização do evento, no dia 9 de junho/2013.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 69 do regulamento de Transferências para as 

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

municipal) e possui todos os elementos necessários ao seu deferimento.  

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.  

 

FERNANDO DE JESUS BARBOSA  

PROCESSO DE CONTRAORDENAÇÃO 45/10  

OPERAÇÃO URBANISTICA NO LUGAR  

DA CEDERMA 

440 – Traz parecer jurista do município do teor seguinte:  

“ … O arguido foi notificado da decisão do município a 11 de outubro de 2012, pelo que 

dispunha de um prazo de 20 dias para impugnar a decisão, caso não concordasse com a 

mesma e este teria sido o momento próprio para dirimir todas estas questões. Neste momento 

o processo encontra-se findo e arquivado.  

Assim, se for esse o entendimento, propõe-se o envio de uma cópia da presente informação à 

mandatária do munícipe”.  

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

em sua conformidade.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 



 

 

RUI JOSÉ MARANTES DIAS  

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFORMAR  

A GARAGEM EM HABITAÇÃO  

LUGAR DAS LAGES – GODIM  

PESO DA RÉGUA 

441 - Foi presente um requerimento de Rui José Marantes Dias, residente no Lugar das Lages, 

Godim, a requerer autorização para transformar a garagem em habitação.  

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

“ … Da consulta efetuada ao processo de obras, verifica-se que a eliminação do lugar de 

garagem, viola as disposições do regulamento do PDM, em agravamento das condições 

aprovadas, que mesmo sendo justificada pela dificuldade da mobilidade aos pisos 

habitacionais, que merece todo o respeito, não permitirá á câmara deferir qualquer pedido 

formal que violem disposições aplicáveis á mesma”.  

“ … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, nos termos do art.º 110 do RJUE, propõe-se informar o requerente 

do teor do presente parecer, para os efeitos que tiver por conveniente, determinando o 

arquivamento do presente processo.  

Mais se informa, que no âmbito da realização de operações urbanísticas sujeitas a controlo 

prévio nos termos do art.º 4 do RJUE, a mesma deverá ser formulada nos termos do referido 

regime e instruído de acordo com a Portaria 232/2008 de 11/03”.  

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


