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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 07 DE AGOSTO DE 2014 

 

Nº16 /2014 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Manuel José 

Ramalho Ramos Paiva, Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva e Bruno Miguel 

Botelho Gonçalves.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  José Manuel Gonçalves, Maria José Fernandes Lacerda, 

Vereadores.  

SECRETARIOU: Margarida Maria Marques Ermida Maduro, Assistente Técnica.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública sem presenças.  

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.  

Foi tomado conhecimento do requerimento enviado ao Sr. Presidente da Câmara pelo 

Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro, Vereador eleito pelo Partido Socialista a 

solicitar, de acordo com o art.º 78º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro a sua substituição na 

reunião da Câmara a realizar no próximo dia 07 de agosto, sendo essa substituição efetuada 

de acordo com o estipulado no art.º 79 da mesma Lei, pelo cidadão Bruno Miguel Botelho 

Gonçalves, que se encontra posicionado imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 24 de julho a 06 de agosto /2014 – Saldo do dia 06 de agosto – 

Quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte oito euros e setenta três cêntimos.  

 

FESTIVIDADE EM HONRA DE N.ª SR.ª DAS  

CANDEIAS –CANELAS  



 

121 - Foi presente um ofício da Comissão de Festas N.ª Sr.ª das Candeias, Canelas, a solicitar 

um donativo para a realização das festividades, bem como a cedência do palco para atuação 

de um grupo musical para o dia 16 de agosto.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 250,00 €, bem como a cedência 

do palco.  

 

- FESTAS EM HONRA DE SÃO LEONARDO  

E SANTA BÁRBARA  

122 - Foi presente um oficio da comissão de festas São Leonardo e Santa Bárbara, solicitando 

um donativo, para a realização das suas festividades a realizar nos dias 15,16,17 e 18 de 

agosto, bem como a cedência de um palco.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 250,00 €, bem como a cedência 

do palco.  

 

DOURO PRIVATE 

-FESTA TEMÁTICA NAS PISCINAS  

CLUBE CAÇA E PESCA DO ALTO DOURO  

123 - Foi presente o despacho do Vereador em regime de Permanência para ratificação 

exarado no requerimento de Filipe Sampaio, residente na Rua João Rosa, 151, 4º B, 

Matosinhos, a solicitar uma licença especial de ruído das 23 horas do dia 26 de julho até às 7 

horas do dia 27 de julho para uma festa temática a realizar nas piscinas do Clube de Caça e 

Pesca do Alto Douro.  

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15º do Dec. Lei n.º 9/2007 de 17/01, cabe ao Município 

autorizar a realização de atividades ruidosos temporárias. O mesmo 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 do Vereador em regime de Permanência do teor seguinte:  

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

Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

-LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO  

GRUPO MIRADOURO 

GALAFURA  

124 - Foi presente o despacho do Senhor Vereador em regime de Permanência para 

ratificação exarado no requerimento de Celestina Maria Correia Ribeiro, residente no lugar da 

Moita, Galafura, solicitando licença especial de ruído para a realização de um evento do grupo 

miradouro para os dias 19 e 20 de agosto.  



 

Traz informação informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte:  

De acordo com o n.º 1 do art.º 15º do Dec. Lei n.º 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar 

a realização de atividades ruidosos temporárias. O mesmo 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 despacho do Senhor Vereador em regime de Permanência do teor seguinte:  

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

Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

- ALARGAMENTO DO HORÁRIO DE ENCERRAMENTO  

DELRIO WÍNE &LOUNGE BAR  

125 - Foi presente um requerimento de Adélio Teixeira Ribeiro, requerendo autorização para o 

alargamento do horário de encerramento do estabelecimento Delrio Wine& Lounge Bar , sito na 

Avª João Franco, para as 0400, às sextas - feiras, sábados e vésperas de feriados até ao final 

de setembro.  

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 2 do artigo 2º do regulamento de abertura e funcionamento dos 

estabelecimentos de venda ao público e da prestação de serviços, os cafés, cervejarias, casa 

de chá , restaurantes, snack bares, poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias da 

semana. O regime de execeção, estabelecido para o alargamento dos limites fixados no regime 

geral, no qual o requerente se pretende enquadrar, é da competência da Câmara Municipal (n.º 

1 do art.º 3 do mesmo regulamento), que terá que analisar se os fundamentos que apresenta 

cabem ou não nos requisitos exigidos para o efeito:  

a)Situarem-se os estabelecimentos em locais em que o interesse de atividades profissionais 

ligados ao turismo o justifique;  

b) Não afetem a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes;  

c) Não desrespeitem as características sócio culturais e ambientais da zona, bem como as 

condições de circulação e estacionamento.  

A taxa a pagar é a prevista no n.º 91 do capitulo I da tabela de taxas e licenças …..25,00€.  

- No entanto e segundo informação prestada pela DGT o processo de licenciamento acústico 

ainda não se encontra concluído, e por deliberação camarária de 06-03-2014, idêntico pedido 

foi indeferido por não estarem cumpridas as condições constantes do licenciamento do 

estabelecimento, nomeadamente no que se refere ao estudo de comportamento acústico do 

mesmo”.  

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

serviços.  

 

- FESTAS EM HONRA DE SANTA BARBARA  

E SANTA MARIA MADALENA  



 

POIARES 

126 - Foi presente o despacho do Vereador em regime de Permanência para ratificação 

exarado no requerimento da comissão de festas em honra de Santa Barbara e Santa Maria 

Madalena, com sede na freguesia de Poiares, requerendo autorização para o lançamento do 

fogo de artificio, para o dia 04 de agosto de 2014.  

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Em virtude do lançamento do fogo de artificio, se efetuar em zona rural e dentro do período 

critico o mesmo está sujeito ao disposto no n.º 2 do art.º 29 do D.L. 124/06.  

A taxa a pagar é de 15€.  

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

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

Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

REALIZAÇÃO DE UM PASSEIO DE MOTORIZADAS  

127 - Foi presente um oficio do Município de Vila Real acompanhado do pedido formulado 

pelos amigos das clássicas, a solicitar autorização para a realização da 2ª edição de um 

passeio de motorizadas, no dia 17 de agosto do corrente ano, bem como respetivo parecer.  

Traz informação da Secção de taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 5 do art.º 46 do regulamento sobre atividades 

diversas sujeitas a licenciamento municipal (provas desportivas no âmbito intermunicipal).  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável á realização da prova.  

 

- FESTAS EM HONRA DE NOSSA  

SENHORA DAS CANDEIAS- CANELAS  

128 - Foi presente um requerimento da comissão de festas em honra de Nossa Senhora das 

Candeias, freguesia de Canelas, requerendo autorização para o lançamento de fogo nos dias 

14,15,16 e 17 de agosto de 2014.  

Traz informação da Secção de Taxas e Licença do teor seguinte:  

“ Em virtude do lançamento do fogo de artifício, se efetuar em zona rural e dentro do período 

crítico o mesmo está sujeito ao disposto no n.º 2 do art.º 29 do D.L. 124/06.  

A taxa a pagar é de 15€.  

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

respetiva taxa.  

 

CLUBE AUTOMÓVEL DA RÉGUA  

- PROVA PERICIA NOSSA SENHORA DO SOCORRO  

129 - Foi presente um requerimento do Clube Automóvel da Régua, requerendo autorização 

/alvará para a realização de uma perícia Nossa Senhora do Socorro 2014, pontuável para o 

campeonato nacional perícias para o dia 09 de agosto.  



 

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 43 do regulamento sobre atividades diversas 

sujeitas a licenciamento municipal, (provas desportivas de âmbito municipal) e possui todos os 

elementos necessários ao seu deferimento.  

A taxa a pagar é de 15€.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, isentando o pagamento das 

respetivas taxas.  

 

CLUBE AUTOMÓVEL DA RÉGUA  

- PROVA PERICIA NOSSA SENHORA DO SOCORRO  

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

130 - Foi presente um requerimento do Clube Automóvel da Régua a solicitar o pagamento do 

subsídio no valor de 2 500,00 €.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio anual de 2,500,00 €.  

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS  

 

- REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DE  

PESO DA RÉGUA 

ELEMENTOS DE SOLUÇÃO DE OBRA  

131 - Foi presente o despacho do Senhor Presidente para ratificação exarado na informação 

da Divisão de Obras Publicas e Serviços Urbanos sobre a requalificação da escola EB 2/3 de 

Peso da Régua - Elementos de solução de obra.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DE  

PESO DA RÉGUA 

ALÍNEA E) DO N.º 2 DO ART.º 17º DA RESOLUÇÃO N.º 14 /2011 

132 - Foi presente o despacho do Senhor Presidente para ratificação exarado na informação 

da Divisão de Obras Publicas e Serviços Urbanos sobre a requalificação da escola EB 2/3 de 

Peso da Régua - alínea e) do n.º 2 do art.º 17º da resolução n.º 14/2011.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DE  

PESO DA RÉGUA 

ALÍNEA D) DO N.º 2 DO ART.º 17º DA RESOLUÇÃO N.º 14 /2011 

133 - Foi presente o despacho do Senhor Presidente para ratificação exarado na  informação 

da Divisão de Obras Publicas e Serviços Urbanos sobre a requalificação da escola EB 2/3 de 

Peso da Régua- alínea d) do n.º 2 do art.º 17º da resolução n.º 14/2011. 

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  



 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

MARIA DE LA SALETE SANCHES MARIA  

LUGAR DE CAPULOS  

VILARINHO DOS FREIRES 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

134 - Foi presente um requerimento de Maria de La Salete Sanches Maria, residente na Rua 

da Pousa, Vilarinho dos Freires, Peso da Régua, a requerer parecer favorável á constituição de 

compropriedade do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o art,º 265-A.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Nada a opor. Propõe-se parecer favorável à constituição de compropriedade para o prédio 

rústico com o art.º 265-A, nos termos do art.º 54º da lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão da 

competente certidão.  

Da constituição/ampliação do número de compartes de prédios rústicos, não resulta o direito ao 

parcelamento físico do prédio em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

MARIA DE LA SALETE SANCHES MARIA  

LUGAR DE COTINHO 

VILARINHO DOS FREIRES 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

135 - Foi presente um requerimento de Maria de La Salete Sanches Maria, residente na Rua 

da Pousa, Vilarinho dos Freires, Peso da Régua, a requerer parecer favorável á constituição de 

compropriedade do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o art,º 341-A.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Nada a opor. Propõe-se parecer favorável à constituição de compropriedade para o prédio 

rústico com o art.º 341-A, nos termos do art.º 54º da lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão da 

competente certidão.  

Da constituição/ampliação do número de compartes de prédios rústicos, não resulta o direito ao 

parcelamento físico do prédio em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

MARIA DE LA SALETE SANCHES MARIA  

LUGAR DE CÁPULAS  

VILARINHO DOS FREIRES 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

136 - Foi presente um requerimento de Maria de La Salete Sanches Maria, residente na Rua 

da Pousa, Vilarinho dos Freires, Peso da Régua, a requerer parecer favorável á constituição de 

compropriedade do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o art,º 444-A.  



 

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Nada a opor. Propõe-se parecer favorável à constituição de compropriedade para o prédio 

rústico com o art.º 444-A, nos termos do art.º 54º da lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão da 

competente certidão.  

Da constituição/ampliação do número de compartes de prédios rústicos, não resulta o direito ao 

parcelamento físico do prédio em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

MARIA DA SOLEDADE PEIXE FERNANDES GUEDES  

LUGAR DA PONTE  

COVELINHAS, PESO DA RÉGUA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

137 - Foi presente um requerimento de Maria da Soledade Peixe Fernandes Guedes, residente 

no Lugar da Ponte, Covelinhas, Peso da Régua, a requerer parecer favorável á constituição de 

compropriedade do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o art,º 68-C.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Nada a opor. Propõe-se parecer favorável à constituição de compropriedade para o prédio 

rústico com o art.º 68-C, nos termos do art.º 54º da lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão da 

competente certidão.  

Da constituição/ampliação do número de compartes de prédios rústicos, não resulta o direito ao 

parcelamento físico do prédio em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

- 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.  

 


