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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 27 DE JUNHO DE 2013 

 

Nº 13 /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 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 

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Sr. Vereador António 

Manuel da Graça Peres Correia.  

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

 

DOURO RIO 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE EVENTOS 

442 – Foi presente um requerimento do Sr. Fernando Columbano Silva, residente na Av. 

Sacadura Cabral, Godim, responsável pelo Douro Rio Bar Esplanada, na Avª do Douro, a 

solicitar licença de ruído, para os eventos dos dias 29 de junho, 06 de julho e 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 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 condicionado à realização dos 

mesmos no interior do estabelecimento.  

 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMISSÃO  



 

DE FESTAS DE SEDIELOS - REVOGAÇÃO  

443 – Constatado que a atribuição de subsídio às festas desta freguesia foi efetuado em 

duplicado, a Câmara deliberou por unanimidade revogar a deliberação n.º 387 de 02/05/201, 

anulando assim o subsídio atribuído.  

 

JERÓNIMO MARTINS DE QUEIRÓS ARROBAS  

LUGAR DO SALGUEIRINHO – GALAFURA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

444 – Foi presente um requerimento de Jerónimo Martins de Queirós Arrobas, residente em 

Galafura, a requerer parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico no 

Lugar de Salgueirinho, Galafura, inscrito na matriz predial sob o art.º 413 – 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 do 

prédio, com emissão da competente certidão, da qual não resulta o direito ao parcelamento 

físico do prédio em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 13 de junho a 26 de junho /2013 – Saldo do dia 26 de junho –  

Um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e um euros e quarenta e 

oito cêntimos.  

 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS ABEIRA DOURO  

FESTEJOS DE S. JOÃO DO RIO  

PESO DA RÉGUA 

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

Associação Amigos Abeira Douro a requerer autorização para a realização dos festejos de S. 

João do Rio, assim 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.  

Apesar do lançamento de fogo decorrer fora do período crítico, o mesmo encontra-se 

condicionado pelo risco de incêndio que se fará sentir devendo ser cumpridas todas as 

medidas de prevenção e proteção, nomeadamente a presença no local de um piquete de 

bombeiros, declinando o município qualquer responsabilidade sobre algum incidente que possa 

ocorrer (parecer do GTF).  

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.  

Remeta-se este processo à Reunião de Câmara para ratificação deste despacho e deliberação 

quanto à isenção de taxas”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

CIRCO VITOR HUGO CARDINALI LDª  

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A  

INSTALAÇÃO DO CIRCO  

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

Empresa Circo Victor Hugo Cardinali, Ldª, a requerer autorização para a instalação do circo em 

Juncal de Baixo, junto às Piscinas, de 28 a 30 de junho/2013.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 18 do D.L 309/2002 de 16/12, sendo obrigatória a 

obtenção de licença municipal para a realização deste tipo de espetáculo. Apresenta todos os 

elementos necessários ao seu deferimento. As taxas a cobrar são as previstas no art. 30 da 

Tabela de Taxas e Licenças:  

1º No 1º dia ……………… 6,88 €  

2º Por cada dia adicional, além do primeiro ……… 3,45 €”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser ratificado na próxima reunião 

de câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

COMISSÃO DE FESTAS DE LOUREIRO  

FESTAS EM HONRA DE S. PEDRO 

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

Comissão de Festas em Honra de S. Pedro de Loureiro a requerer autorização para a 

realização dos festejos, nos dias 29 e 30 de junho.  

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.  

Em virtude da festa se realizar em espaço rural, está sujeita ao disposto no n.º 2 do art.º 29 do 

D.L 124/06 devendo ser cumpridas todas as medidas de prevenção e proteção no lançamento 



 

do fogo de artifício, declinando o Município qualquer responsabilidade sobre algum incidente 

que possa ocorrer.  

A taxa a pagar é de 12 €”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser ratificado na próxima reunião 

de Câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO 

DA FERRARIA – SEDIELOS  

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE PROVA  

DE ATLETISMO 

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

Grupo Desportivo e Recreativo da Ferraria, Sedielos, a solicitar autorização para a realização 

da Prova de Atletismo da Ferraria, nos arruamentos da Freguesia, no dia 23 de junho de 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 ratificado na próxima reunião 

de câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA  

PASSEIO DE CICLOTURISMO DE 

MÉDIO PERCURSO 

PEDALANDO PELAS MARGENS DO DOURO  

TAROUCA/PINHÃO  

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

Ginásio Clube de Tarouca a solicitar autorização para a realização de um passeio de bicicleta 

de média distância, no dia 23 de junho/2013, entre Tarouca - Armamar – Régua e Pinhão.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

ENDURO – AUTORIZAÇÃO PARA PROVA  

DE ENDURO ROTAS DO DOURO 

450 - Foi presente um requerimento da Associação Clube Natureza Extreme a solicitar 

autorização para efetuar a prova desportiva a contar para o campeonato Nacional de Enduro 

2013, designada como Rotas do Douro.  



 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

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

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

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

A taxa a pagar é de 15 €.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

 

FRANCISCO MANUEL MOTA MONTEIRO  

EXPOSIÇÃO SOBRE QUEDA DE MURO  

CAMINHO PÚBLICO/COSTA DO VALE  

LOUREIRO 

451 - Foi presente uma exposição do Dr. Eduardo Sousa Cardoso, em nome de Francisco 

Manuel Mota Monteiro sobre a derrocada de um muro de suporte de terras da propriedade do 

Sr. Eduardo Francisco Costa Seixas, proprietário da Quinta de Santa Júlia, em Loureiro.  

Traz informação da Jurista do Município do teor seguinte:  

“ … Cumpre-nos analisar:  

A situação relatada poderá separar-se em duas questões, a saber:  

1. A primeira prende-se com os estragos causados na propriedade do queixoso, que serão da 

responsabilidade do proprietário do prédio superior. Pelo que será ele o responsável pelo 

pagamento dos prejuízos causados.  

2. A segunda prende-se, a nosso ver, com a limpeza e manutenção do caminho, não estando 

aqui em causa a natureza do mesmo, mas sim a sua manutenção.  

Em conformidade com os artsº15º da Lei 159/99 de 14.09, o artº66º e al. c) do nº6 do artº64, al. 

s) do nº2 do artº53, al. c) do nº5 do artº34 e al. l) do nº2 do artº17 todos da Lei 169/99 de 18.09, 

com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11.01, o município celebrou com as 

freguesias em causa protocolos específicos para a conservação e limpeza de valetas, bermas 

e caminhos públicos. Pelo que serão estas as responsáveis pela limpeza do caminho, sendo 

que também é a estas que compete conhecer os limites da sua área de jurisdição.  

3. Nestes termos propõe-se comunicar ao exponente e ás juntas de freguesia visadas, o 

teor da presente da informação, para os efeitos tidos por convenientes.  

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

proceder em sua conformidade.  

Mais deliberou transmitir às Juntas de Freguesia a sua colaboração na resolução do 

assunto.  

 

PROPOSTA 

AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA DISPENSA  

DE PARECER PRÉVIO DA CÂMARA NA  

CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 



 

452 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta.  

JUNTA DE FREGUESIA DE SEDIELOS  

TRANSFERÊNCIA DE PROTOCOLO  

453 - Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Sedielos a solicitar a transferência de 

protocolo “ Pavimentação da Estrada de Passos “ para o levantamento de 2 muros no lugar da 

Torre – Carvalho.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

 

CONCURSO PARA A RECOLHA DE RESÍDUOS  

SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA URBANA –   

AJUSTE DIRETO 

454 - Foi presente para aprovação os procedimentos com vista à aquisição de serviços para a 

recolha de resíduos sólidos urbanos, através de procedimento de ajuste direto. 

Traz despacho do Sr. Presidente da Câmara do teor seguinte:  

“ Concordo.  

Adjudicar em conformidade.  

À Reunião de Câmara para ratificação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente, o qual adjudica a 

recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana à firma EGEO – Tecnologia e Ambiente, 

S.A.  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES SOUSA DIAS  

HOTEL VILHENA  

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE NOME DE  

ARRENDATÁRIO –   

455 - Foi presente um requerimento de Francisco José Rodrigues Sousa Dias, residente no 

Hotel Vilhena a solicitar a transferência da titularidade do contrato de arrendamento, referente 

ao prédio urbano inscrito sob o artigo 385, para o nome de sua mãe Ilda da Conceição 

Rodrigues Dias, viúva.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“ Atendendo a que o atual arrendatário não se opõe à transmissão do arrendamento 

(titularidade) para o nome da progenitora e não existindo qualquer impeditivo legal, não há 

qualquer inconveniente ao arrendamento do mesmo em nome/ para o nome de Ilda da 

Conceição Rodrigues Dias”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS  

 



 

AGOSTINHO RIBEIRO DIAS  

LUGAR DA FERRARIA - SEDIELOS  

CONTRATO DE CEDÊNCIA DE TERRENO 

ISENÇÃO DEPAGAMENTO DA TAXA  

DE LIGAÇÃO DE SANEAMENTO  

456 - Foi presente a informação da Jurista do Município do teor seguinte:  

“ …  

Assim, através de informação dada pela DOP, foi colocada uma caixa de saneamento no 

terreno propriedade do Senhor Agostinho Ribeiro Dias, no lugar da Ferraria, Sedielos. Por ter 

concedido tal autorização, o munícipe poderá ficar isento do pagamento da taxa de ligação de 

saneamento”.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação, autorizando a isenção do 

pagamento da taxa de ligação de saneamento.  

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. 


