
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013 

 

Nº 25 /2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro e 

Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora.  

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

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena; da fase de preparação do 

orçamento para 2014, da realização das ceias de natal e a sua designação pela CIMDOURO 

com representante dos fundadores no conselho de administração no Museu do Douro.  

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva solicitou esclarecimentos sobre: ordem de 

serviço dada aos cemitérios; passadeira em frente a uma garagem na Rua Guedes de Amorim; 

existência de possíveis orientações nos serviços camarários para gabinetes privados.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou informação sobre quais os 

procedimentos tomados sobre as futuras competências das Juntas.  

O Presidente da Câmara sobre as questões apresentadas, esclareceu:  

Que a ordem de serviço emanada para o setor dos cemitérios mais não foi que o reforçar do 

cumprimento estipulado na lei.  

Sobre a questão da localização da passadeira irá solicitar informação aos serviços.  

Quanto á existência de orientações dos serviços para gabinetes privados, o Vereador 

responsável por aquele pelouro informou que não tinha conhecimento de tal prática e que já 

tinha dado orientações expressas nessa matéria.  

O Sr. Presidente, sobre as novas competências das Juntas de Freguesia, estipuladas na Lei 

75/2013 de 12 de setembro, estavam a ser analisadas para futura tomada de posição.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  



 

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 14 de novembro a 27 de novembro /2013 – Saldo do dia 27 de 

novembro – Duzentos e trinta nove mil, setecentos e quarenta oito euros e cinquenta e oito 

cêntimos.  

 

XIV PASSEIO DE AUTOMÓVEIS CLÁSSICOS  

DOURO PATRIMÓNIO MUNDIAL  

577 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador em Regime de Permanência, 

exarado no requerimento do Município de Lamego sobre o pedido de autorização para a 

passagem do XIV Passeio de Automóveis Clássicos.  

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).  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser remetido à próxima reunião de 

Câmara para ratificação.  

Remeta-se o pedido à DOP para informar se há viabilidade para a utilização das vias 

pretendidas”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

RASTREIO AUDITIVO GRATUITO  

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO  

DA VIA PÚBLICA  

578 - Foi presente um requerimento de A Acústica Médica, com Sede em Oeiras, Paço de 

Arcos, a requerer autorização para ocupação de via pública para a realização de um rastreio 

auditivo gratuito, Avª de Ovar, das 9h às 18h, no dia 20 de dezembro/2013.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 10 do artº 8º da Tabela de Taxas e Licenças – “ 

Outras ocupações da via pública (por m2 ou fração e por dia ---- 3,00 €)”. Como a unidade 

móvel de rastreio mede 6,90mx2,04m, a taxa a pagar é de 45,00 €”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

MARIA FERNANDA DO ROSÁRIO LIMA PINTO  

OCUPAÇÃO DE LUGAR NA FEIRA SEMANAL  

579 - Foi presente um requerimento de Maria Fernanda do Rosário Lima Pinto, a requerer 

novamente o lugar na feira n.º 68, que por motivos de saúde do seu marido, deixou de pagar. 

Como o lugar ainda se encontra de vago, requer ativar a inscrição, com o compromisso de 

assumir a divida anterior.  



 

Traz informação da DAF do teor seguinte:  

“ O lugar n.º 68 a que a Srª Dª Maria Fernanda se refere, foi extinto o seu direito, por falta de 

pagamento (6meses), em deliberação da Câmara de 5 de setembro de 2013.  

Realizado novo sorteio de lugares vagos em 14 de outubro de 2013 onde se encontrava o lugar 

acima mencionado, o mesmo continuou vago.  

Declarada agora vontade por parte da “anterior” detentora do direito de ocupação daquele 

lugar, em pagar toda a dívida existente (a partir do mês de fevereiro até ao corrente mês) e 

mantendo-se o lugar ainda vago, sou de parecer e por não colidir com qualquer interesse, que 

se deveria autorizar a peticionária a reocupar o mesmo lugar dando continuidade ao seu 

processo que teve inicio em abril de 2009, depois de efetuar o pagamento de toda a dívida 

existente”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, mediante o pagamento da dívida 

existente.  

 

ANTÓNIO GUEDES 

LUGAR DE VALE DE VINHAS  

PESO DA RÉGUA 

580 – Foi presente um requerimento de António Guedes, residente no Lugar de Vale de 

Vinhas, Peso da Régua, a requerer que seja alterado o nome do recibo de aluguer da loja do 

mercado que estava em nome do seu filho falecido Ricardo Jorge Rodrigues Guedes, para seu 

nome.  

Traz informação da DAF do teor seguinte:  

“ …Assim e pelo que atrás expus parece-me possível interpretar o requerido não nos artigos 

atrás citados mas no “intervalo ou junção desses mesmos artigos”, para que a Câmara após a 

sua análise o possa deferir no critério “Outros motivos ponderados e justificados, verificados 

caso a caso.”  

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

serviços.  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

MANUEL ANTÓNIO PATULEIA DA FONSECA  

MARIA MANUELA RODRIGUES CARVALHO  

BAIRRO JUNTA AUTÓNOMA DE ESTRADAS  

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR DE RENDA  

581 - Foi presente um requerimento de Manuel António Patuleia da Fonseca e Maria Manuela 

Rodrigues Carvalho residentes no Bairro Junta Autónoma de Estradas 4, 1ºEsq., a requererem 

a revisão do valor da renda, por a situação económica do agregado familiar ter sofrido 

alterações.  



 

Foi presente uma informação da DDS, propondo fixar a nova renda em 24,99 €.  

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

renda em 24,99 €.  

 

MARIA FELICIANA CARDOSO VICENTE  

BAIRRO DA AZENHA  

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR DE RENDA  

582 - Foi presente um requerimento de Maria Feliciana Cardoso Vicente, residente no Bairro da 

Azenha E, R/C Dtº, Peso da Régua, a requerer a revisão do valor da renda.  

Foi presente uma informação da DDS, propondo fixar a nova renda em 4,60 €.  

A Câmara deliberou por unanimidade, atendendo ao estipulado no regulamento daquele bairro, 

fixar a nova renda no valor de 10,00 €.  

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS  

 

ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO  

DO JÚRI DO PROCEDIMENTO DA 

EMPREITADA “ REQUALIFICAÇÃO  

DA ESCOLA EB 2/3 DE PESO DA RÉGUA  

583 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado na informação da 

DOP sobre a alteração da constituição do júri do procedimento da empreitada “ Requalificação 

da Escola EB 2/3 de Peso da Régua ( Arqª Susana Pereira substituída pela Drª Sónia Queirós).  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO  

DA EMPREITADA “ REQUALIFICAÇÃO  

DA ESCOLA EB 2/3 DE PESO DA RÉGUA  

584 – Foi presente para aprovação o relatório final para adjudicação da obra “ Requalificação 

da Escola EB 2/3 de Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o relatório final, adjudicando a obra à 

Firma “ Gabriel A. S. Couto, S.A, pelo valor de 3 748 335,33 €, acrescido do IVA à taxa legal 

em vigor.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

CASIMIRO DOS SANTOS 

LUGAR DA BARROCA – UNIÃO DAS FREGUESIAS  

GALAFURA - COVELINHAS  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 



 

585 - Foi presente um requerimento de Dulce Sério, solicitadora, representante de Casimiro 

dos Santos, residente no Lugar da Barroca, Galafura, a requerer parecer favorável à 

constituição de compropriedade do prédio rústico, inscrito na matriz rústica sob o artigo 422-B.  

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

“ … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com emissão da competente certidão”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

 CONSTITUÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

HERDEIROS DE AGOSTINHO PINTO 

CARDOSO –  

RUA DE VILA FRANCA  

PESO DA RÉGUA 

586 - Foi presente um requerimento de Herdeiros de Agostinho Pinto Cardoso, Rua De Vila 

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

prédio rústico.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão, referente ao processo N.º180/13  – 

Rua de Vila Franca – Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

PROCESSO 5/97 

JOSÉ PINTO 

AVª SACADURA CABRAL – PESO DA RÉGUA  

AUTO DE VISTORIA  

587 - Foi presente o processo do Sr. José Pinto, Avª Sacadura Cabral, Peso da Régua, sobre o 

Auto de Vistoria para a receção definitiva das obras de urbanização do loteamento referente ao 

processo 5/97.  

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

“ … CONCLUSÃO:  

A comissão de vistorias considera que poderá ser efetuada a receção definitiva das obras de 

urbanização, relativamente às obras suprarreferidas, no valor total de 196.982,37€.  

Dos referidos trabalhos poderá ser libertado o valor de 22.652,97€ (10% do valor dos trabalhos, 

que ficou como garantia após a receção provisória), nos termos do nº 5 do art.º 54 e artº 87ºdo 

RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar coma informação dos serviços, 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. 


