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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 5 DE SETEMBRO DE 2013 

 

Nº 18 /2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES:  José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita 

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

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Salvador Costa Ferreira e Maria José Fernandes Lacerda, 

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: Foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor 

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 quatro documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia.  

 

PORTÕES DO DOURO 

JOSÉ AUGUSTO DE SEQUEIRA  

BERNARDO MARTINS ALVES  

2º FIM DE SEMANA DA COMIDA  

DE VINDIMA 

PARQUE S. TIAGO - SEDIELOS  

518 – Foi presente um requerimento de José Augusto de Sequeira Bernardo Martins Alves a 

solicitar autorização e apoio logístico para a realização do 2º fim de semana da Comida de 

Vindima, que irá decorrer a 21 de setembro/2013, no Parque de S. Tiago, freguesia de 

Sedielos, Peso da Régua, assim como a isenção das respetivas taxas.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização do evento, apoiando-o 

logísticamente de acordo com o solicitado.  

Mais deliberou não o isentar das respetivas taxas.  



 

 

JUNTA DE FREGUESIA DO PESO DA RÉGUA  

TRANSFERÊNCIA DE PROTOCOLOS  

519 – Foi presente um ofício da Junta de Freguesia do Peso da Régua, a solicitar a 

transferência de 9 819,48 € restante do protocolo de 2011 “ Construção de Valetas e Passeio 

na Avª Diocese de Vila Real, entre as oficinas Renault e Bairro Social”, para o novo protocolo “ 

Construção de muro no Peso e dois no Rodo “.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a transferência dos protocolos requeridos.  

DESPACHO 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL  

PARA OCUPAÇÃO DE 14 POSTOS DE TRABALHO  

EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO  

EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO  

DETERMINADO A TEMPO PARCIAL  

520 – Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado na Abertura do 

Procedimento Concursal para ocupação de 14 postos de trabalho em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo determinado a tempo parcial para 8 Técnicos 

Superiores na área da Atividade Física e Desportiva e 6 Técnicos Superiores na área do Inglês.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL  

DO PESO DA RÉGUA E A ASSOCIAÇÃO DE  

CAÇA E PESCA DE CANELAS  

521 – Foi presente para aprovação a minuta do protocolo entre a Câmara Municipal do Peso 

da Régua e a Associação de Caça e Pesca de Canelas, para a cedência do edifício da antiga 

escola primária de Canelas.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do protocolo a celebrar entre esta 

Câmara Municipal e a Associação de Caça e Pesca de Canelas, para a cedência do edifício da 

antiga escola primária de Canelas, concedendo poderes ao Sr. Presidente de Câmara para a 

sua outorga.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 22 de agosto a 4 de setembro /2013 – Saldo do dia 4 de setembro – 

Um milhão, trezentos e cinquenta quatro mil, trezentos e onze euros e quatro cêntimos.  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE TONDELA  

RALLY HISTÓRICO DO TARGA/CARAMULO MOTORFESTIVAL 201 3 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO  



 

522 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no ofício da Câmara 

Municipal de Tondela, a solicitar autorização para a realização do Rally Histórico do Targa 

/Caramulo Motorfestival 2013.  

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 dos Governo Civis (licenciamento de provas de âmbito 

intermunicipal), devendo contudo o Caramulo Motorfestival – 2013 dar conhecimento da 

realização da prova as autoridades locais”.  

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

“ Deferido por motivo de urgência devendo este despacho ser submetido a ratificação na 

próxima reunião da Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

EXTINÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO  

DO TERRADO NA FEIRA SEMANAL  

523 - Foi presente uma informação dos serviços sobre a extinção de dois lugares de ocupação 

do terrado na feira semanal em nome de Maria Fernanda Rosário Lima Pinto (lugar n.º 68) e 

José Cardoso Inácio (lugar n.º 101).  

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.  

 

DOURO RIO BAR ESPLANADA  

PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE 

EVENTOS 

524 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento de 

Fernando Columbano da Silva, residente na Av. Sacadura Cabral, Godim, Peso da Régua, a 

requerer autorização para a realização dos eventos para os dias 31 de agosto, 7 e 14 de 

setembro/2013.  

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 nº. 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 despacho do Sr. Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

“ Deferido, nas mesmas condições de anteriores pedidos, devendo este despacho ser 

submetido a ratificação na próxima Reunião de Câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho referente ao dia 31 de agosto e 

deferir o requerido para os dias 7 e 14 de setembro/2013.  



 

 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CICLISMO  

LAMEGO BIKE (ALB)  

CLÁSSICA RÉGUA-LAMEGO-MEADAS  

TROFÉU LIBERTY SEGUROS  

525 - Foi presente para ratificação, o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento do 

Município de Lamego, a solicitar autorização para a Associação Desportiva Ciclismo Lamego 

Bike realizar a clássica Régua – Lamego - Meadas/Troféu Liberty Seguros, no dia 1 de 

setembro/2013.  

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 dos Governo Civis (licenciamento de provas de âmbito 

intermunicipal, devendo ser dado conhecimento pela ADCLB da realização da prova às 

autoridades locais)”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, podendo ser emitido parecer favorável à realização da 

prova.  

Remeta-se à Reunião de Câmara para ratificação deste despacho”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

CIRCO SOLEDAD CARDINALI  

526 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento do 

Circo Soledade Cardinali, a requerer autorização para a instalação do referido circo. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art. 18º do D.L. 309/2002 de 16/12, sendo obrigatória a 

obtenção de licença municipal para a realização deste tipo de espetáculo. Apresenta todos os 

elementos necessários ao seu deferimento. As taxas a cobrar são as previstas no art.º30 da 

Tabela de Taxas e Licenças:  

1º No 1º dia ……………………………………………………………….…………..6,88 €  

2º Por cada dia adicional, além do primeiro ………………………………………3,45 €. 

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

“ Deferido, por motivo de urgência, podendo ser emitido parecer favorável à realização da 

prova.  

Remeta-se à Reunião de Câmara para ratificação deste despacho”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

JORGE FERREIRA FRIAS DE MAGALHÃES  

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO  



 

HABITAÇÃO E COMÉRCIO/SERVIÇOS  

QUINTA VIANA – PESO DA RÉGUA  

527 - Foi presente para aprovação o projeto de arquitetura relativo a obra de alteração e 

ampliação de um edifício destinado à habitação e comércio/serviços, na Quinta Viana, Godim, 

Peso da Régua.  

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

“ Considerando-se o enquadramento da operação às situações do art.º 70º do PDM, propõe-se 

a aprovação do projeto de arquitetura, nos termos da presente informação”. 

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

informação dos serviços.  

 

ANIBAL RIBEIRO ALVES  

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – HABITAÇÃO  

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

AV. JOÃO FRANCO – PSEO DA RÉGUA  

528 - Foi presente para aprovação o projeto de arquitetura da obra de Aníbal Ribeiro Alves, Avª 

João Franco, Peso da Régua, relativo a obras de edificação, habitação, comércio e serviços, 

na Avª João Franco, Peso da Régua. ------------------------------------ 

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

“ Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura – alteração à obra nos termos da presente 

informação”. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação dos serviços. ------------------------------------------------------------------- 

JOÃO LOPES BARBOSA  

ALVAÇÕES DO TANHA - VILARINHO DOS FREIRES  

PESO DA RÉGUA 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

529 - Foi presente um requerimento de João Lopes Barbosa, residente em Alvações do Tanha, 

freguesia de Vilarinho dos Freires, Peso da Régua, a requerer parecer favorável para a 

constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz cadastral sob o artigo 86 – 

B da freguesia de Vilarinho dos Freires.  

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

“ De acordo com a informação do GF, propõe-se parecer favorável à compropriedade, 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 ao requerido.  

SUPERPESO – SUPERMERCADOS LDª  

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – ALTERAÇÃO DE FACHADA  

LUGAR DO SALGUEIRAL – GODIM  

PESO DA RÉGUA 



 

530 - Foi presente para aprovação o projeto de arquitetura relativo a obras de edificação – 

alteração de fachada do Superpeso – Supermercados S.A.  

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

“Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, nos termos da presente informação”.  

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

informação dos serviços.  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

MARIA MANUELA DE JESUS CAMPOS MOTA  

BAIRRO JUNTA AUTÓNOMA DE ESTRADAS  

REQUERIMENTO PARA MUDANÇA DE  

TITULAR DE ARRENDAMENTO  

531 - Foi presente um requerimento de Maria Manuela de Jesus Campos Mota, viúva de 

Camilo Fernando Mota, residente no concelho de Portimão, em habitação social, a solicitar a 

transmissão do direito de arrendamento para seu nome, de uma habitação T2 no Bairro da 

J.A.E., Bloco 3, 2º Dtº, em virtude do falecimento do cônjuge.  

Traz informação da Jurista do Município do teor seguinte:  

“…  

Assim, deverão os seus herdeiros, no caso a viúva, ser notificada para proceder à entrega da 

chave do locado, no prazo máximo de 15 dias.  

Havendo mora na entrega da mesma, será considerado incumprimento definitivo do contrato 

de arrendamento, fundamento para intentar a competente ação judicial”.  

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

serviços.  

 

DUARTE MARINHO DA SILVA PEREIRA  

JUNTA AUÓNOMA DAS ESTRADAS  

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE NOME DE  

ARRENDATÁRIO  

532 - Foi presente um requerimento de Duarte Marinho da Silva Pereira, residente no Bairro 

Junta Autónoma de Estradas, entrada 2, 2º Dtº, a requerer alteração do nome de arrendatário 

em virtude do falecimento de sua mãe, Maria Queiroz Marinho, com quem sempre viveu.  

Traz informação da Divisão de Desenvolvimento Social do teor seguinte:  

“ A alínea b) do art.º 1106 do Código Civil diz que … “ O arrendamento para habitação não 

caduca por morte do arrendatário quando lhe sobreviva … pessoa que com ele residisse em 

economia comum e há mais de um ano”…  

O n.º 2 do mesmo artigo diz …” a posição do arrendatário transmite-se em igualdade de 

circunstâncias … para pessoa/parente ou afim …que com ele residisse em economia comum 

há mais de um ano”…  



 

De acordo com os elementos apresentados, julga-se não haver qualquer inconveniente na 

transmissão da titularidade do arrendamento para o nome do requerente”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir 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. 


