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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 02 DE MAIO DE 2013 

 

Nº 9 /2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves Vice-Presidente, Salvador Costa 

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

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda e Mário Francisco Cancela 

Mesquita Montes, 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 Sr. Vereador Nei de 

Morais Teixeira, 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.  

Voto de Pesar  

Eurico Augusto Patrício era natural de Bruço, concelho de Mogadouro. Faleceu aos 80 anos de 

idade.  

Foi professor do 1.º Ciclo do Ensino Básico, acumulando funções como Subdelegado Escolar 

do concelho do Peso da Régua. Os laços que estabeleceu com Peso da Régua, em virtude da 

sua profissão, foram reforçados pelo matrimónio, uma vez que a família da esposa era natural 

da freguesia de Poiares.  

Foi Vereador da Câmara Municipal do Peso da Régua de 3 de março de 1980 a 27 de 

dezembro de 1982, sendo-lhe reconhecido empenho na forma como trabalhou em prol dos 

Reguenses.  

Foi sócio benemérito da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da 

Régua, uma distinção que reconhece a generosidade e o espírito de ajuda ao próximo, 

características que fizeram dele uma pessoa estimada e admirada pelos Reguenses.  

De destacar o seu carisma enquanto jogador de futebol do Sport Clube da Régua, uma postura 

desportista que o associa à história do Clube e o faz ser recordado com respeito pelos sócios e 

simpatizantes.  



 

O dever de justiça impõe o reconhecimento público pela forma como contribuiu para o 

desenvolvimento de Peso da Régua.  

A Câmara Municipal do Peso da Régua manifesta pesar pela sua morte e apresenta sentidas 

condolências à família enlutada.  

Assim:  

Proponho a aprovação de Voto de Pesar pela Câmara Municipal do Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

TESOURARIA 

Balancete – Período de 18 de abril a 30 de abril /2013 – Saldo do dia 30 de abril – Quatro 

milhões, trezentos e seis mil, e trinta oito euros e três cêntimos.  

 

COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E  

REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS  

CERCIMARANTE 

CAMPANHA DO PIRILAMPO MÁGICO 2013  

384 - Foi presente um requerimento da Cercimarante a solicitar autorização de divulgação e 

venda do Pirilampo Mágico no Concelho, no período de 13 de maio a 04 de junho/2013.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no Decreto - Lei 87/99 de 19/03 e possui todos os 

elementos necessários ao seu deferimento, desde que, o numero de dias não ultrapasse os 

sete”.  

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

serviços.  

 

ANÁLISE DA TAXA DE LIGAÇÃO  

DE COLETORES –  

ART.ºS 29 E SEGUINTES DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE  

ÁGUAS RESIDUAIS -  

AVALIAÇÃO DE PRÉDIOS  

385 - Foi presente uma informação da Jurista do Município sobre a análise da taxa de ligação 

de coletores – Regulamento Municipal de Águas Residuais – Avaliação de prédios.  

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

proceder em sua conformidade.  

Mais deliberou que seja avaliada a existência de casos que contrariem a informação agora 

aprovada, e existindo, que se faça a respetiva retificação.  

 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ DE GODIM  



 

FESTA RAVE 

PEDIDO DE APOIO LOGISTICO 

386 - Foi presente um ofício da Paróquia de S. José de Godim a solicitar apoio logístico para 

angariar fundos para o restauro da igreja, com a cedência do espaço da Escola da Alagoas.  

A Câmara deliberou por unanimidade contribuir com a cedência do espaço e apoio logístico.  

 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA  

DE NOSSA SENHORA SANTA MARIA  

SEDIELOS – PESO DA RÉGUA  

387 - Foi presente um ofício da Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de Santa 

Maria, Sedielos, a solicitarem apoio para a realização da referida festa.  

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

 

RANCHO FOLCLÓRICO E TEATRAL  

DE S. JOSÉ DE GODIM 

PESO DA RÉGUA 

FESTIVAL DE FOLCLÓRE  

388 - Foi presente um ofício do Rancho Folclórico e Teatral de S. José de Godim, a solicitar 

ajuda financeira para a realização de um festival de folclore, integrado nas comemorações do 

seu 34 º Aniversário.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 500,00 €.  

 

DOURO RIO 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE EVENTOS 

389 - Foi presente um ofício do Sr. Fernando Columbano da Silva, residente na Avª Sacadura 

Cabral, Peso da Régua, a solicitar licença de ruído, para os eventos a realizar nos dias 4,11,18 

e 25 de maio de 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 deferir o requerido.  

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICOS  

 

CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE 

À ESTRADA MUNICIPAL 600 – LOUREIRO  

PESO DA RÉGUA.  

390 – Foi presente uma informação da DOP do teor seguinte:  



 

“ Relativamente ao assunto acima designado, em deslocação ao local verificou-se a execução 

do troço de muro de suporte à estrada, pela junta de freguesia de Loureiro, em betão ciclópico, 

que entretanto tinha desmoronado e provocado a interrupção parcial da estrada municipal 600.  

Da medição efetuada e aplicando preços correntes no mercado para o tipo de trabalhos em 

causa, conclui-se que o valor dos trabalhos realizados, de acordo com o mapa de medições 

anexo, é de 11 634,00 €.  

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

acréscimo de 11 634,00 € à obra acima identificada.  

 

CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE 

EM BETÃO CICLÓPICO – RUA Nª. SRª  

DAS NEVES, VILARINHO DOS FREIRES  

PESO DA RÉGUA.  

391 - Foi presente uma informação da DOP do teor seguinte:  

“ Tendo-me deslocado à obra de Construção de Muro de Suporte em Betão Ciclópico na Rua 

N. Srª das Neves, durante a sua execução, por solicitação do Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia de Vilarinho dos Freires, verifiquei que surgiu a necessidade de execução de maior 

extensão de muro de suporte do que o inicialmente previsto, pela existência de um troço 

desmoronado derivado às intempéries ocorridas. Esse acréscimo referido é essencial para o 

perfeito acabamento e enquadramento da intervenção. Estima-se um valor de acréscimo de 9 

000,00 € em relação ao inicialmente previsto.  

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

acréscimo de 9 000,00 € à obra acima identificada.  

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE FONTELAS  

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

SOTUDOURO 

392 – Foi presente o resumo do relatório de avaliação sobre o alargamento do Cemitério de 

Fontelas.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o valor do relatório da avaliação.  

Mais deliberou autorizar o início da negociação para a aquisição daquela parcela de terreno.  

 

LUÍS MIRANDA BRÁS  

URBANIZAÇÃO QUINTA VIANA  

LOTE 5 A – GODIM- PESO DA RÉGUA  

ABERTURA DE NOVA ENTRADA  

PARA GARAGEM  



 

393 - Foi presente o processo do Sr. Luís Miranda Brás, sobre um pedido de autorização à 

alteração de acesso à cave do prédio, dado que a entrada/saída da garagem não está 

funcional.  

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

“ … Tendo em conta o exposto, nada a opor a ocupação solicitada – execução da rampa de 

acesso ao edifício na parte sobrante do lote e área contígua, desde que da sua execução não 

resulte qualquer prejuízo ao lote contíguo, com acabamentos adequados ao espaço em que se 

insere e com a observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente 

as normas técnicas de construção.  

Caso se decida pela autorização da pretensão, deverá ser informado o interessado que a 

realização da operação carece de controlo prévio, nos termos do RJUE – alteração do edifício 

existente, a instruir de acordo com a portaria n.º 238/2003, a formalizar por pessoa com 

legitimidade para realizar a operação proposta”.  

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

proceder em sua conformidade.  

 

ANTÓNIO FERNANDES FILIPE  

SAIRRÃO – COVELINHAS  

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

394 - Foi presente um requerimento de António Fernandes Filipe a requerer parecer favorável à 

constituição de compropriedade do prédio inscrito na matriz predial sob o art.º10 – C.  

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.  

 

ANTÓNIO FERNANDES FILIPE  

PENA – COVELINHAS  

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

395 - Foi presente um requerimento de António Fernandes Filipe a requerer parecer favorável à 

constituição de compropriedade do prédio inscrito na matriz predial sob o art.º109 – C.  

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.  

 

JOAQUIM MANUEL AMARAL PINTO  

CONSTITUIÇÃO DE PASTELARIA/  



 

SNACK-BAR NA AVENIDA DO DOURO  

PESO DA RÉGUA 

396 - Foi presente um requerimento de Joaquim Manuel Amaral Pinto, proprietário do Solar 

D’ouro Pastelaria, Ldª, a solicitar autorização para a abertura de um novo estabelecimento – 

pastelaria/snack bar, no largo do passeio da Avenida do Douro, em frente ao estacionamento 

dos autocarros.  

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

“Sobre o assunto exposto, e previamente a qualquer deliberação por parte da Câmara 

Municipal, e sem prejuízo dos motivos aduzidos pelo requerente que nos parecem louváveis e 

reveladores de um caráter empreendedor de ressalvar, convirá que sejam tidos em conta os 

seguintes aspetos:  

1-O local em causa situa-se em domínio público municipal pelo que qualquer autorização para 

a sua ocupação com a instalação de uma atividade com caráter definitivo careceria de um 

procedimento concursal com vista à concessão do espaço pretendido;  

2-Está já prevista para o local a instalação futura do novo Centro de Informação Turística cuja 

candidatura está já formalizada aguardando a melhor oportunidade para ser concretizada;  

3-Está vedada o tipo de instalação pretendida para o local em causa, que está à cota 60, por 

condicionantes de ordem urbanística atualmente em vigor, nomeadamente aquelas que 

decorrem da interpretação feita pela ARH no ponto 6 da sua Nota Técnica 1/2010 que se 

anexa, o qual expressamente refere que …“As construções amovíveis são admissíveis 

quando inseridas em áreas verdes de fruição pública , destinadas a apoiar atividades de 

recreio e lazer, devendo, sempre que possível, a co ta de soleira localizar-se acima da 

cota de máxima cheia conhecida. Caso tal não seja p ossível deverão ser removidas no 

período crítico de cheias (novembro a março). É tam bém admissível a instalação em 

espaços públicos de esplanadas e pequenas estrutura s para quiosques/postos de 

venda, postos de turismo e sanitários fora do perío do crítico de cheias (novembro a 

março).  

No caso da Zona Ribeirinha de Peso da Régua a insta lação de esplanadas e pequenas 

estruturas para quiosques/postos de venda, postos d e turismo e sanitários fora do 

período crítico de cheias (novembro a março) só é p ermitida acima da cota 50 m, sendo 

analisada caso a caso .  

4-De referir ainda que as ocupações de espaço público referidas na comunicação do 

requerente têm caráter precário e poderão ser reequacionadas a qualquer momento 

considerado conveniente pela Câmara Municipal, nomeadamente aquando da instalação do 

Centro de Informação Turística acima referido.  

Face ao exposto remeto à consideração da Exmª Câmara Municipal a apreciação e deliberação 

que entender tomar sobre o assunto.  

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

serviços.  



 

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 44 do C .P.A e alínea c) do art.º 9 A Lei n.º 64/93 

de 26/08, aditada pela lei n.º 42/96 de 31/08, o Pr esidente considera-se impedido de 

participar na deliberação seguinte.  

O Sr. Vice - Presidente, substituto legal do Presid ente da Câmara colocou à votação esta 

declaração de impedimento, a qual foi votada favora velmente por unanimidade.  

 

JOÃO MONTEIRO MEDEIROS 

LUGAR DE VALE DE VINHAS  

PESO DA RÉGUA 

VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO  

397 - Foi presente um requerimento do Sr. João Monteiro Medeiros, Lugar de Vale de Vinhas, 

Peso da Régua, a requerer parecer favorável à construção de edifício de habitação 

multifamiliar e comércio.  

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

“ Propõe-se informação desfavorável nos termos da presente informação, com audiência prévia 

ao interessado”.  

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

serviços.  

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.  

 


