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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 07 DE MARÇO DE 2013 

 

Nº 5 /2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves Vice-Presidente, Mário Francisco 

Cancela Mesquita Montes, Nei de Morais Teixeira, Salvador Costa Ferreira 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 

Gestão de Pessoal.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública sem presenças.  

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.  

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.  

CIRCO IMPÉRIO CARDINALI  

341 – Foi presente um requerimento de Benilde Cardinali, proprietária do Circo Império 

Cardinali, a requerer autorização para a montagem do circo, junto ao Caça e Pesca do Alto 

Douro, durante o período de 08 a 10 de março/2013, assim como a colocação de cartazes 

movíveis e isenção de taxas.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 18 do Dec. Lei 309/2002 de 16/12 e possui todos os 

elementos necessários ao seu deferimento.  

As taxas previstas são as seguintes:  

No 1º dia  …6,88 €  e por cada dia adicional,3,45 €.  

Quanto á isenção de taxas solicitada e autorização para colocação de cartazes a publicar o 

circo, cabe a V.Exª decidir.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido mediante o pagamento das 

respetivas taxas.  



 

 

MARIA FÁTIMA SILVA PINTO  

LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA  

342 – Foi presente o processo de Maria Fátima Silva Pinto, sobre a libertação da garantia 

bancária da obra de reparação e pavimentação da parte objeto da derrocada na Rua Guedes 

Amorim.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ De acordo com a informação da DOP, nada a opor à devolução da garantia, com envio do 

respetivo original à CGD, com conhecimento à titular”.  

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

proceder em sua conformidade.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 21 de fevereiro a 6 de março /2013 – Saldo do dia 6 de março – 

Quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis euros e oito cêntimos. - 

PROPOSTA 

343 - Pelo Sr. Vereador em Regime de Permanência, foi presente a proposta do teor seguinte:  

Considerando que desde o ano de 2006 o Município integra a Associação de Aderentes da 

Rota do Vinho do Porto tendo a partir do ano de 2008 passado a integrar os Órgãos sociais 

desta Associação para o triénio 2008-2011, em representação das Câmaras Municipais 

associadas como decorre dos seus Estatutos.  

Considerando ainda que os Órgãos Sociais da Associação têm o seu mandato de há muito 

ultrapassado o que lhes retira legitimidade para tomar decisões indispensáveis que assegurem 

a prossecução dos seus fins.  

Considerando ainda que a Entidade Regional de Turismo do Douro tem também, por força dos 

Estatutos da Associação, assento nos seus Órgãos Sociais e estando em fase final de 

aprovação na Assembleia da República o diploma legal que irá proceder à reorganização 

institucional das áreas de Turismo que obrigará à designação de um novo representante.  

Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de o Município renunciar à 

representação que assumiu nos Órgãos Sociais da Associação de Aderentes da Rota do Vinho 

do Porto dando deste facto conhecimento ao seu Presidente da Assembleia Geral. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada, mandando proceder em 

sua conformidade.  

 

AVIDOURO – ASSOCIAÇÃO DOS  

VITIVINICULTORES INDEPENDENTES 

DO DOURO 



 

344 - Foi presente um ofício da Associação AVIDOURO a solicitar apoio municipal para Tertúlia 

“ A mulher e a Agricultura: Fatores de Diferenciação da Região Demarcada do Douro”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a iniciativa, atribuindo um subsídio até 500,00 €.  

 

DOURO RIO 

FERNANDO COLUMBANO DA SILVA  

PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE  

EVENTOS 

345 - Foi presente um requerimento do Sr. Fernando Columbano da Silva, residente na Avª 

Sacadura Cabral, Peso da Régua, responsável pelo Douro Rio - Bar Esplanada, a requerer 

licença de ruído, para os eventos, nos dias 09, 23 e 30 de março/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 licenciar o requerido.  

 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA  

DA JUVENTUDE DE SEDIELOS  

DIA DA MULHER  

346 - Foi presente um requerimento da Associação Cultural e Recreativa da Juventude de 

Sedielos a solicitar autorização do evento “ Aula de aeróbica “ a realizar no dia 8 de março, das 

20h até às 23.30h.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 60 do regulamento das TCMCGC e possui todos os 

elementos necessários ao seu deferimento. A taxa a pagar á de 12 €”.  

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

“ À reunião de Câmara propondo que seja concedida a licença para o evento bem como a 

isenção de taxa, nos termos do n.º 2 do art.º 8 do Regulamento de Taxas Municipais.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido, isentando o pagamento da taxa.  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL  

PASSEIO TT 

347 - Foi presente um ofício da Câmara Municipal de Vila Real a solicitar autorização para a 

Associação Cultural e Recreativa – Mérito Rebelde realizar um passeio Todo-Terreno, no dia 

17 de março/2013.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  



 

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

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

intermunicipal).  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES CARVALHO  

VILA COVA, VILA REAL  

VENDEDORA AMBULANTE  

348 - Foi presente um requerimento de Maria da Conceição Alves Carvalho, residente na Rua 

de S. Tiago, Vila Real, vendedora ambulante de queijos para a freguesia de Galafura, tendo 

ficado viúva e na impossibilidade de manter o negócio sozinha, solicita autorização para a 

transferência do cartão de vendedora ambulante para Carla Maria Pontes Alexandre Ribeiro de 

Andrães, Vila Real.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Nos termos do n.º 8 do art.º 5 do regulamento para a atividade de vendedor ambulante, o 

cartão é pessoal e intransmissível”.  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

JOSÉ CARLOS PIRES MORAIS  

DE CARVALHO  

LUGAR FONTAÍNHAS – CANELAS  

PESO DA RÉGUA 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

349 - Foi presente um requerimento de José Carlos Pires Morais de Carvalho, natural da 

freguesia de Poiares e Susana Cristina Correia dos Santos, natural da freguesia de Oliveira de 

Azeméis e residentes na Suíça, a requererem parecer favorável á constituição de 

compropriedade do prédio rústico, inscrito na matriz da freguesia de Canelas sob o artigo 67 – 

G, com vista à retificação da escritura de compra e venda já outorgada aos 19/02/2013.  

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, 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.  

 

ABEL JOSÉ SANTOS NASCIMENTO  

LUGAR DAS FONTAÍNHAS – CANELAS  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 



 

350 - Foi presente um requerimento de Abel José Santos Nascimento, residente em Alijó, a 

requerer parecer favorável á constituição de compropriedade do prédio rústico denominado 

Fontainhas, na freguesia de Canelas, inscrito na matriz predial sob o art.º 65 – G.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ De acordo com a 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.  

 

JOSÉ SANTOS PINTO 

LUGAR DAS CIDERMAS – GALAFURA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

351 - Foi presente um requerimento de José Santos Pinto, residente em Galafura, Peso da 

Régua, a requerer parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico 

inscrito na matriz sob o artigo 177-F da freguesia de Galafura, com emissão da respetiva 

certidão.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

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

compropriedade do prédio, com emissão da respetiva certidão, da qual não resulta o direito ao 

parcelamento físico em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

JOSÉ CARLOS CORREIA & MARTINS LDª  

AV. DR. MANUEL DE ARRIAGA,  

PESO DA RÉGUA 

ENCERRAMENTO – OFICINA AUTO MARTINS  

352 – Em resposta à queixa da ASAE, sobre o assunto mencionado, foi presente uma 

informação do GF a informar que a oficina Auto Martins de José Carlos Correia & Martins Ldª , 

na Avª Dr. Manuel de Arriaga, 728, Peso da Régua, se encontra encerrada com a indicação de 

novas instalações, para a Rua da Lousada, antigas instalações da Monoauto.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação, mandando proceder em 

sua conformidade.  

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.  

 

HENRIQUE MARIA COUTINHO 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA  



 

CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO 

DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR  

LUGAR DE VALE DE VINHAS  

PESO DA RÉGUA 

353 - Foi presente uma informação da DGT do teor seguinte:  

“ Dado que ocorreu o prazo para a pronúncia do titular quanto à proposta de caducidade, 

propõe-se declarar a caducidade da licença, nos termos do RJUE, com conhecimento aos 

interessados”.  

A Câmara deliberou por unanimidade declarar a caducidade da licença.  

 

OBRAS ILEGAIS  

RUA CAPITÃO AFONSO ARAÚJO  

354 - Pelo Provedor de Justiça, foram solicitados esclarecimentos sobre a obra de 

demolição/construção, sobre a qual está elaborado o projeto de arquitetura proc. 72/10-PO.  

Traz informação da Jurista do Município do teor seguinte:  

“ … Assim, propõe-se o envio de cópia da presente informação à Provedoria, juntamente com 

as cópias do projeto de arquitetura constante do PO 72/10”.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o parecer 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. 


