
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013 

 

Nº 24/2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes, Maria José Fernandes Lacerda, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Luís Manuel 

Teixeira de Sousa Ribeiro e Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

SECRETARIOU: José Daniel Meireles de Almeida Lopes, Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública sem presenças.  

HORA DE ABERTURA: 9,30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara deliberou por maioria com voto de qualidade do 

Presidente da Câmara e com 3 votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a ata. Estavam 

presentes nesta deliberação 6 Vereadores, estando ausente, no momento, a Vereadora Maria 

José Fernandes Lacerda.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva do Partido Socialista, ditou 

para a ata a seguinte declaração de voto:  

“ Votamos contra esta ata por não estarem a ser lavradas de forma correta, isto porque, numa 

ata deve constar de uma forma resumida e clara, as deliberações, resoluções e demais 

ocorrências que na sessão tenham ocorrido. É o caso dos debates sobre os assuntos que o Sr. 

Presidente tem informado e que aqui estão em discussão por parte de todos os Vereadores. 

Tivemos já duas sessões de Câmara onde foram abordados assuntos de grande interesse e 

que suscitaram debate de vários minutos e dos quais não consta qualquer registo nas atas”.  

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Sr. Presidente informou 

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

Informou ainda do lançamento dos procedimentos para a obra do Centro Interpretativo da 

Fonte do Milho em Canelas e a construção e apresentação de candidatura para financiamento 

comunitário da Loja de Turismo em Peso da Régua a localizar no início da Avª do Douro, lado 

nascente.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 



 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 31 de outubro a 13 de novembro /2013 – Saldo do dia 13 de novembro 

– Duzentos e setenta cinco mil, setecentos e noventa e sete euros e vinte cinco cêntimos.  

 

PROPOSTA 

INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE  

DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAR  

A COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE  

CRIANÇAS E JOVENS DO PESO DA RÉGUA  

571 – Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte:  

“ Torna-se necessário proceder à indicação do representante do Município para integrar a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Peso da Régua, proponho para cumprimento 

do estipulado na alínea a) do Artigo 17º da Lei de proteção de crianças e jovens em perigo, 

publicada em anexo à Lei n.º 147/99 de 01 de setembro, que o representante do Município seja 

o Professor Manuel José da Silva Mesquita”.  

A Câmara deliberou por unanimidade, em escrutínio secreto, aprovar a proposta apresentada.  

 

DEL RIO CAFFÉ 

PEDIDO DE LICENÇA DE RUÍDO 

572 - Foi presente um requerimento do Sr. Eliseu Adélio em nome do Del Rio Bar situado na 

Av. João Franco, Peso da Régua, a requerer licença de ruído no dia 16 de novembro, das 23h 

até 04h, para a realização de um evento com a presença de uma DJ, conjuntamente com o Sr. 

Filipe Sampaio Organizador das festas Douro Private.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15º 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 informação da DGT do teor seguinte:  

“ Relativamente ao licenciamento do estabelecimento em questão, cumpre informar que o dito 

estabelecimento possui alvará de utilização n.º 16/13 condicionado à entrega da avaliação 

acústica sob pena de cassação deste na falta de cumprimento, prazo que até á data se 

encontra ultrapassado para a referida entrega”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido tendo em conta a notificação ao 

requerente efetuada em 7/11/2013.  

 

RUI TEIXEIRA 

CEDÊNCIA DE QUIOSQUE 



 

573 - Foi presente um requerimento de Rui Teixeira, residente no Bairro Calouste Gulbenkian, 

Bloco 1, Casa 6, Godim, procurador de Artur Coutinho Teixeira, a requerer autorização para 

cedência de quiosque, na Rua da Ferreirinha.  

Traz informação da DAF do teor seguinte:  

“Nos termos do art.º 11.º do regulamento de exploração de quiosques na via pública, o direito 

de exploração não poderá ser transmitido a terceiros, exceto nos casos previstos do art.º 23.º;  

a) Invalidez do titular do quiosque;  

b) Redução a menos de 50% da incapacidade física normal do mesmo;  

c) Outros motivos ponderosos e justificativos, verificados caso a caso pela Câmara.  

O requerente apresentou um atestado médico como prova da sua incapacidade, no momento, 

de gerir o seu negócio, motivo que se poderá enquadrar na alínea c), dos casos acima 

mencionados.  

Traz parecer da Jurista do Município do teor seguinte:  

“ Para averiguar a finalidade da representação, na outorga de uma procuração, terá que se 

atender, sobretudo, ao teor do negócio que desencadeou a emissão da mesma e concedeu os 

poderes representativos ao procurador.  

Atendendo ao conteúdo da procuração, e por maioria de razão, verifica-se que a mesma atribui 

poderes bastantes ao procurador para efetuar o pedido”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, atendendo às razões invocadas, 

enquadrando-o na alínea c) do artigo acima referido.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

FERNANDO QUINTELAS LDª  

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – HABITAÇÃO  

COLETIVA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 

AVª DR. ANTÃO DE CARVALHO  

PESO DA RÉGUA 

574 - Foi presente o processo de obras de Fernando Quintelas Ldª, a requerer o aditamento ao 

projeto de arquitetura, relativo às obras de alteração/ampliação de um edifício destinado a 

comércio/serviços e habitação coletiva, na Avª Antão de Carvalho, Peso da Régua.  

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

“ … Conclusão:  

Em face do exposto, propõe-se o indeferimento da pretensão, nos termos da alínea a) do n.º 1 

do art.º 24 do RJUE, dado que a proposta viola o n.º 2 do art.º 15 do PDM, nos termos supra 

referidos.  

Sem prejuízo da decisão supra referida, no âmbito do indeferimento proposto, deverá ser 

declarada com audiência prévia ao interessado, nos termos do art.º 101 do CPA, propondo-se 

para o mesmo o prazo de 30 dias.  

Na fase de audiência prévia poderá o interessado:  



 

- Alegar sobre a apreciação efetuada ao seu pedido, tendo por referência disposições legais e 

regulamentares aplicáveis.  

- Apresentar reformulação, aditamento ao pedido, sujeito ao pagamento das taxas devidas 

previstas no Regulamento de Taxas.  

Mais se informa que poderá levantar os exemplares apresentados nos serviços, para completar 

os mesmos, nos termos que tiver por conveniente”.  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido, mandando proceder em sua 

conformidade.  

 

IMORETALHO – GESTÃO DE IMÓVEIS S.A  

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO  

QUINTA DAS FORCAS – GODIM – PESO DA RÉGUA  

575 - Foi presente um requerimento de Imoretalho, Gestão de Imóveis S.A, a requerer licença 

para o pedido de legalização de alterações de um supermercado Pingo Doce, no Lugar da 

Quinta das Forcas, Godim, Peso da Régua.  

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

“ … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, relativo à obra de 

alteração e ampliação de um edifício destinado ao estabelecimento comercial, nos termos do 

art.º 20 do RJUE, nas condições supra descritas.  

Caso se decida sobre o deferimento da pretensão, deverá ser notificado o interessado a 

requerer, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE, a aprovação dos restantes projetos de 

especialidades previstos no n.º 5 do art.º 11 da Portaria n.º 232/2008 de 11/03.  

Os projetos de especialidades que não sejam considerados necessários, em função do tipo de 

obra executada ou a executar, deverão ser justificados pelo autor do projeto, solicitando assim 

a sua isenção e/ou atestar a sua adequabilidade com as normas legais e regulamentares que 

lhe são aplicáveis, caso não esteja contemplada a sua obrigatoriedade na legislação em vigor.  

Deverá o requerente proceder liquidação da taxa sobre o pedido de aprovação do projeto de 

arquitetura”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura de acordo com a 

informação dos serviços, mandando proceder em sua conformidade.  

 

EXPOSIÇÃO DE CARLOS MANUEL FERREIRA PINHO  

SOBRE A OCUPAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO JUNTO  

À QUINTA DO SANTISSIMO – LUGAR DA GERVIDE  

LOUREIRO, PESO DA RÉGUA  

576 - No seguimento da deliberação n.º 489 de 25/07/2013, foi novamente presente o processo 

em epígrafe.  

Traz informação da Jurista do Município do teor seguinte:  



 

 “ …7 – Tendo em conta não só as informações cadastrais, mas também as confrontações dos 

prédios, bem como as exposições apresentadas pelo queixoso julgamos que o senhor Luís 

Filipe Lachado deverá ser notificado com vista à reposição da situação anterior, concedendo-

lhe prazo de 30 dias para o efeito.  

8 – esta notificação ser feita com audiência prévia, advertindo que o seu não cumprimento 

obrigará a tomada de outras medidas, por parte da Câmara Municipal”.  

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 onze horas, da qual se lavrou a 

presente ata que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada. 


