
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 30 DE MAIO DE 2013 

 

Nº 11 /2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES:  Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa 

Ferreira, António Manuel da Graça Peres Correia, e Nei de Morais Teixeira.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: José Manuel Gonçalves Vice-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. Presidente Nuno 

Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, por não ter estado presente.  

ATA EXTRAORDINÁRIA N.º 1 de 20/05/2013  - Aprovada por maioria com abstenção do Sr. 

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

 

CIM DOURO 

NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL  

415 – Nota sobre o diploma que “ estabelece a possibilidade de utilização de aguardente de 

origem vitícola na interrupção da fermentação do mosto destinado à elaboração de vinho do “ 

Porto” e do vinho licoroso “ Moscatel do Douro”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o documento e dar conhecimento dessa 

aprovação à CIM Douro e à Assembleia Municipal.  

 

EXTINÇÃO DO DIREITO 

DE OCUPAÇÃO DO TERRADO  

NA FEIRA SEMANAL  



 

416 - Foi presente uma informação das Taxas e Licenças sobre a extinção do direito de 

ocupação do lugar do terrado na feira semanal, Lugar n.º 23 de Fernando Pinto.  

A Câmara deliberou por unanimidade mandar proceder à extinção do lugar mencionado na 

proposta, mantendo-se as dívidas existentes até á data desta deliberação.  

Mais deliberou mandar proceder á abertura do respetivo concurso para preenchimento do lugar 

agora extinto, bem como outros existentes.  

 

JORGE FERREIRA FRIAS DE MAGANHÃES  

QUINTA VIANA – PESO DA RÉGUA  

OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM OBRAS  

DE URBANIZAÇÃO  

417 – Foi presente o processo de Jorge Ferreira Frias de Magalhães relativamente á devolução 

da garantia bancária da 2ª fase do loteamento “ Quinta Viana”.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“ … Assim, para a execução dos referidos trabalhos, e nos termos da informação técnica supra 

referida, torna-se necessário a elaboração de um estudo que defina as obras a efetuar, com 

vista à adequação do loteamento com as intervenções posteriores efetuadas pela câmara no 

local, para posterior comunicação aos titulares e definição das condições e prazo para a sua 

realização/conclusão”.  

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

proceder em sua conformidade.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 16 de maio a 29 de maio /2013 – Saldo do dia 29 de maio – Mil, 

seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e trinta um euros e setenta cinco cêntimos.  

 

MANUEL JOAQUIM MANSILHA GUEDES  

VILARINHIO DOS FREIRES 

CARTÃO DE VENDEDOR AMBULANTE  

418 - Foi presente um requerimento de Manuel Joaquim Mansilha Guedes, residente em 

Vilarinho dos Freires, Peso da Régua, a requerer licença e concessão de cartão de vendedor 

ambulante de queijo, fumeiro e outros bens alimentares.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ As concessões de cartões de vendedor ambulante encontram-se suspensas desde 

2004.12.04.No entanto o cartão n.º 26 cessou a sua atividade, ficando vago o cartão para a 

venda de queijo”.  



 

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.  

 

ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DO NORTE  

18ª EDIÇÃO DA ROTA DO VINHO DO PORTO  

EM CICLOTURISMO 

419 - Foi presente um ofício da Associação de Cicloturismo do Norte a solicitar autorização 

para a realização do evento “ 18ª Edição da Rota do Vinho do Porto em Cicloturismo “ a 

realizar nos dias 06 e 07 de julho/2013, sendo a cidade do Peso da Régua o local de chegada 

de toda a caravana, para alojamento na Residencial Columbano.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

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

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

intermunicipal), devendo contudo a Associação de Cicloturismo do Norte dar conhecimento da 

realização da prova ás autoridades locais”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA  

DA JUVENTUDE DE SEDIELOS  

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE EVENTO  

2ª CAMINHADA JUVENTUDE DE SEDIELOS  

420 - Foi presente um ofício da A.C.R.J.S. a solicitar autorização do evento musical que serve 

de animação a caminhada, no espaço envolvente da sede da Associação, no dia 2 de 

junho/2013, das 7h às 22 h.  

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., 

devendo ser salvaguardada a lei do ruído.  

A taxa a pagar é de 12 €”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido, isentando o pagamento das referidas 

taxas.  

 

ESCOLA PROFISSIONAL DE  

DESENVOLVIMENTO RURAL DO RODO  

SOLICITAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS  

421 - Foi presente um ofício de Maria Manuela Martins Lopes, Diretora da Escola Profissional 

de Desenvolvimento Rural do Rodo, Peso da Régua, a solicitar o aluguer de 2 espaços 

publicitários, assim como a colocação de dois cartazes nos placards alusivos à Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  



 

“ Informo V. Exª que, a taxa do m2 de anuncio n/ luminosos é de:  

-por m2 ou fração e por mês – 1,83 €;  

-por m2 ou fração e por ano – 18,32 €;  

-A publicidade em outdoor é de:  

-até 2 m2 de superfície – 31,42 €;  

-por cada m2 ou fração a mais – 13,94 €;  

Trata-se de uma publicidade institucional”.  

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

serviços.  

 

PROCESSO DISCIPLINAR 

ANTÓNIO JOSÉ GOMES DA SILVA  

422 - Foi presente o processo disciplinar do funcionário António José Gomes da Silva. - 

A Câmara deliberou por unanimidade, em escrutínio secreto, concordar com a proposta da 

pena de multa de quatro remunerações base diárias, que perfaz o montante total de 73 €.  

 

CARLA MARIA PONTES ALEXANDRE RIBEIRO  

CARTÃO DE VENDEDOR AMBULANTE  

423 - Foi presente um requerimento de Carla Maria Pontes Alexandre Ribeiro, residente na 

Freguesia de Andrães, Vila Real, a requerer a concessão de cartão de vendedora ambulante 

de queijo.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ As concessões de cartões de vendedor ambulante encontram-se suspensas desde 

2004.12.04, no entanto o cartão n.º 26 em nome de Maria da Conceição Alves de Carvalho, 

cessou nesta data a sua atividade, ficando por isso vago esse cartão para a venda de queijo”.  

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.  

 

MARIA ETELVINA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA  

LAMEGO 

CARTÃO DE VENDEDOR AMBULANTE  

424 - Foi presente um requerimento de Maria Etelvina da Conceição Teixeira, residente em 

Lamego, a requerer a emissão de cartão de vendedor ambulante para venda de cerejas e 

figos, nos meses de junho, julho e agosto/2013, no Peso da Régua.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ As concessões de cartões de vendedor ambulante encontram-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 da venda de cereja e melão)”.  



 

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.  

 

PROJETO DE REGULAMENTO SOBRE  

ATIVIDADES DIVERSAS SUJEITAS A  

LICENCIAMENTO MUNICIPAL  

425 – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Projeto de Regulamento, mandando 

submetê-lo nos termos e prazos legais à discussão pública.  

 

PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO  

DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ADERENTES  

DA ROTA DO VINHO DO PORTO 

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

“ À reunião de Câmara, propondo que seja aceite a representação dos municípios associados 

da Associação de Aderentes da Rota do Vinho do Porto pela Câmara Municipal de Tabuaço”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  

427 – Pela Divisão de Desenvolvimento Social, foi presente a proposta de atribuição de 

subsídios do teor seguinte:  

-Associação Amigos Abeira Douro ……………………………………………...12 500€ 

-Comissão de festas de S. Tiago …………………………………………………..1.250€ 

-Comissão de festas de Poiares ……………………………………………………1 250€ 

-Associação Humanitária dos bombeiros voluntários do Peso da Régua     ..  70 000,00 € 

-Equipa EmDouro do Peso da Régua ………………………………………… 3 550,00€ 

-Grupo Desportivo e Recreativo da Ferraria – prémios dos três primeiros classificados dos 

escalões de formação em material desportivo.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir os subsídios mencionados.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

CATVP- ZON -TV CABO PORTUGAL S.A  

INSTALAÇÃO DE REDE NAS  

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES 

PESO DA RÉGUA 

428 - Pela Zon TV Cabo, foi presente um pedido de autorização para a instalação da rede em 

infraestruturas existentes.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  



 

Tendo em conta o exposto, não se vê inconveniente na realização da operação urbanística 

proposta – Instalação da rede de Distribuição de Televisão por Cabo, nos locais indicados, com 

a reposição dos elementos intervencionados, com prazo de execução de 16 dias, condicionado 

à comunicação da data do início dos trabalhos à DOP e DSBSU, desde que seja autorizada a 

ocupação do espaço público nos termos supra referidos, e do qual resultará a formalização do 

processo devido pela ocupação do espaço público (anual), na comunicação da conclusão da 

obra.  

Nos termos do disposto no artigo 36º - A do RJUE, não sendo rejeitada a comunicação, esta 

equivale à sua admissão, podendo o interessado dar inicio às obras, efetuando previamente o 

pagamento das taxas devidas, no prazo de um ano sob pena da caducidade do pedido, nos 

termos do artigo 71º do RJUE.  

Mais se propõe notificar o requerente a liquidar as taxas relativas a comunicação prévia, em 

falta, prevista na tabela de taxas.  

Mais se informa, que no caso de haver ocupação da via pública para a execução dos trabalhos, 

deverá ser formalizado o respetivo pedido atempadamente – processo autónomo, com a área a 

ocupar – representado em planta e respetivo prazo”.  

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

proceder em sua conformidade.  

 

JERÓNIMO MARTINS DE QUEIRÓS ARROBAS  

LUGAR DO SALGUEIRINHO-GALAFURA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

429 - Foi presente um requerimento de Jerónimo Martins de Queirós Arrobas, residente em 

Galafura, Peso da Régua, a requerer parecer favorável à constituição de compropriedade do 

prédio rústico, no lugar do Salgueirinho, Galafura, Peso da Régua, inscrito na matriz predial 

sob o art.º 412 –E.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Nos termos da informação do GF, propõe-se parecer favorável à 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.  

 

MANUEL LUCIANO DE AZEVEDO AIRES  

VALE RIZ – GALAFURA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

430 - Foi presente um requerimento de Manuel Luciano de Azevedo Aires, residente no Lugar 

de Eiró, Galafura, Peso da Régua, a requerer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico, inscrito na matriz cadastral sob o art.º 73-A, da freguesia de 

Galafura.  

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



 

“ Nos termos da informação do GF, propõe-se parecer favorável à constituição de 

compropriedade no prédio, 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.  

 

MANUEL LUCIANO DE AZEVEDO AIRES  

COSTA – GALAFURA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

431 - Foi presente um requerimento de Manuel Luciano de Azevedo Aires, residente no Lugar 

de Eiró, Galafura, Peso da Régua, a requerer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico, inscrito na matriz cadastral sob o art.º 315-A, da freguesia 

de Galafura.  

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

“ Nos termos da informação do GF, propõe-se parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio, 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.  

 

MANUEL LUCIANO DE AZEVEDO AIRES  

BARROCA – GALAFURA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

432 - Foi presente um requerimento de Manuel Luciano de Azevedo Aires, residente no Lugar 

de Eiró, Galafura, Peso da Régua, a requerer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico, inscrito na matriz cadastral sob o art.º 434-B, da freguesia 

de Galafura.  

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

“ Nos termos da informação do GF, propõe-se parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio, 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.  

 

MANUEL LUCIANO DE AZEVEDO AIRES  

PAUL – GALAFURA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

433 - Foi presente um requerimento de Manuel Luciano de Azevedo Aires, residente no Lugar 

de Eiró, Galafura, Peso da Régua, a requerer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico, inscrito na matriz cadastral sob o art.º 13-B, da freguesia de 

Galafura.  

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



 

“ Nos termos da informação do GF, propõe-se parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio, 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.  

 

MANUEL LUCIANO DE AZEVEDO AIRES  

VELALE – GALAFURA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

434 - Foi presente um requerimento de Manuel Luciano de Azevedo Aires, residente no Lugar 

de Eiró, Galafura, Peso da Régua, a requerer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico, inscrito na matriz cadastral sob o art.º 344-A, da freguesia 

de Galafura.  

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

“ Nos termos da informação do GF, propõe-se parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio, 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 DA CONCEIÇÃO LACHADO  

GERVIDE – LOUREIRO 

PESO DA RÉGUA 

OCUPAÇÃO DE CAMINHO PÚBLICO  

435 - Foi presente uma queixa do Sr. Carlos Manuel Ferreira Pinto, residente na Rua da 

Ferreirinha, Peso da Régua, sobre as obras efetuadas pelo Sr. Luís Filipe da Conceição 

Lachado, num caminho público no Lugar da Gervide, Loureiro.  

Traz informação da Jurista do Município do teor seguinte:  

“ … Atento o exposto, propõe-se a notificação do Sr. Luís Filipe Conceição Lachado, a fim de 

se pronunciar sobre a natureza da obra realizada, bem como fazer prova de legitimidade para a 

efetuar”.  

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.  

 


