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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 21 DE AGOSTO DE 2014 

 

Nº 17 /2014 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves, Vice - Presidente  

VEREADORES PRESENTES: 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.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

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 maioria com abstenção dos Vereadores José 

Manuel Gonçalves, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro e Maria José Fernandes Lacerda, 

por não terem estado presentes.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva questionou a Câmara sobre o procedimento 

em curso sobre a limpeza da cidade.  

O Vice-Presidente José Manuel Gonçalves informou que o procedimento está a aguardar visto 

do Tribunal de Contas.  

A vereadora Margarida Osório referiu que era preciso atualizar e rever o site da Câmara 

Municipal no que diz respeito ao turismo. De acordo com o artigo publicado no Jornal Destak 

da cidade do Porto, alguns dos restaurantes que lá são referidos não estão corretos, pois neste 

momento não funcionam.  

Pediu ainda que lhe fosse entregue um dos panfletos de promoção à nossa Região, que foram 

entregues por sua sugestão no Aeroporto Francisco Sá Carneiro aquando da participação da 

Autarquia no evento para a qual foi convidada.  

Solicitou ainda informação sobre a situação da EB 2.3 no que respeita às obras programadas.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou informação se já iniciaram as 

reuniões com as Juntas de Freguesia, de acordo com a nova legislação.  

O Vice-Presidente José Manuel Gonçalves informou que essas reuniões terão lugar logo após 

a vinda de férias do Sr. Presidente.  



 

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro informou que os moradores do Lugar da 

Portela – Fontelas, estão a aguardar resposta da câmara sobre a ocupação da via pública, já 

do conhecimento da câmara municipal.  

O Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes esclareceu que sobre o problema, está-

se a aguardar resposta á notificação já efetuada.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou cópia das fotografias existentes no 

protocolo da obra “ Alargamento do Cemitério de Fontelas”.  

Também solicitou cópia da deliberação da câmara que atribuiu o subsídio á Comissão de 

Festas N. Srª do Socorro, bem como o relatório e contas dessa comissão referente a 2013.  

Solicitou também esclarecimento acerca de uma notícia vinculada no C.M., sobre pagamentos 

em atraso a fornecedores.  

O Vice-Presidente José Manuel Gonçalves esclareceu que sobre essa notícia a câmara 

possuía e possui saldo suficiente para satisfazer o que a lei impõe nesta matéria. Só por 

razões estratégicas e de conveniência do município optou-se por este caminho, mas que no 

entanto está em fase de audição junto daquela entidade governamental.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro chamou a atenção para a péssima 

condição do piso que liga as Covas à Dourolar.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 7 de agosto a 20 de agosto /2014 – Saldo do dia 20 de agosto – 

Novecentos e quarenta e seis mil, cinquenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos. 

 

FILIPE SAMPAIO  

FESTA TEMÁTICA NAS  

PISCINAS DO CLUBE CAÇA E PESCA  

DO ALTO DOURO 

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

Filipe Sampaio, a requerer licença especial de ruído das 23:00 do dia 09 de agosto até as 7:00 

do dia 10 de agosto, para uma festa temática a realizar nas Piscinas do Clube de Caça e 

Pesca do Alto Douro.  

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, cabe ao Município autorizar a realização 

de atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se previsto na alínea f) do n.º 1 do 

art.º 2 e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15º da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 €”.  

Traz despacho do Sr. 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.  

 

PIROTECNIA MINHOTA, LDª  

ARRAIAL EM HONRA DE NOSSA  

SENHORA DO SOCORRO 

PEDIDO LICENÇA DE RUÍDO 

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

Pirotecnia Minhota, Ldaª a requerer autorização para lançamento de fogo de artifício para as 

festas em honra de Nossa Senhora do Socorro, a realizar nos dias 14,15 e 16 de agosto, assim 

como a emissão da licença especial de ruído.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15º do D.L. 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar a 

realização de atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se previsto na alínea f) do 

n.º 1 do art.º 2 e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15º da referida lei.  

Deve ser solicitado parecer ao Gabinete Técnico Florestal.  

A taxa a pagar é de 15 €.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo ser cumpridas as condicionantes constantes do 

parecer do Gabinete Técnico Florestal.  

À reunião de Câmara para ratificação do meu despacho de 07/08/2014”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

- CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO, PARQUE DE  

ESTACIONAMENTO E ARRANJOS DA ÁREA  

ENVOLVENTE-LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  

140 - Foi presente um fax de Cândida Campos do Departamento de Segurança e Ambiente, 

solicitando a licença especial de ruído com inicio dia 1 de agosto de 2014 a final de novembro 

de 2014 , bem como a isenção do pagamento de qualquer custo associado à mesma, referente 

à obra em epígrafe.  

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

“ O requerente encontra-se previsto no art.º 15º do Decreto Lei n.º 09/2017 de 17 de janeiro (lei 

do ruído). Quanto à isenção da taxa, cabe a V. Ex.ª decidir a pretensão”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido, não isentando o pagamento de taxas.  

 

- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO  

PARA COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE  

141 - Foi presente um fax de José Marcelino do Gabinete de Apoio à Presidência e à Vereação 

do Município de Carrazeda de Ansiães, solicitando autorização para colocação de publicidade 

referente à XIX Feira da maça, do vinho e do azeite que vai decorrer entre os dias 29 e 31 de 

agosto.  



 

Traz informação da secção de taxas e licenças do teor seguinte:  

“ Informo que, este tipo de divulgação tem sido autorizada, no entanto, não é permitido que a 

mesma seja colocada nos postes de iluminação publica ou estruturas que comprometam a sua 

segurança, ficando por isso, à consideração de V. Ex.ª”.  

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

serviços.  

 

 - MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA  

MOTOCAMP 2014 

142 - Foi presente um oficio do Município de Sabrosa, solicitando parecer sobre a utilização 

das vias sob a jurisdição deste município, para a realização do passeio de veículos 

motorizados, nos dias 10 a13 de setembro de 2014, organizado pelo Moto Clube do Porto.  

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 (prova desportivas de âmbito intermunicipal).  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

 

DESPACHO 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL  

PARA OCUPAÇÃO DE 15 POSTOS DE TRABALHO  

EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO  

EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO  

DETERMINADO A TEMPO PARCIAL  

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

“ Por se encontrar tardio o processo de recrutamento para as atividades extra curriculares 

(AEC), tendo a DREN disponibilizado a abertura da plataforma para se lançar as ofertas dos 

postos de trabalho necessários para o normal funcionamento do ensino básico, determino:  

Que se proceda a abertura de procedimento concursal para a ocupação de 15 postos de 

trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado a 

tempo parcial para 9 Técnicos Superiores na área da Atividade Física e Desportiva e 6 

Técnicos Superiores na área do Inglês”.  

 A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a abertura do procedimento proposto.  

 

- ACEITAÇÃO POR PARTE DO  

MUNICIPIO DA CEDÊNCIA DO DIREITO 

DE DE SUPERFICIE POR 25 ANOS DO CAMPO 

DR. RUI MACHADO EM FONTELAS  

144- Foi presente pelo Senhor Vice-Presidente a seguinte proposta 

Informada pelos serviços da abertura do Aviso IED/3/2014, relativo ao Objetivo Específico 

“Qualificação dos Serviços Coletivos Territoriais de Proximidade” do Eixo Prioritário IV “Coesão 



 

Local e Urbana” do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013, que visa o 

cofinanciamento de operações relativas a Infraestruturas e Equipamentos Desportivos que 

torna elegíveis operações relativas a “Equipamentos de dimensões adequadas quer ao treino e 

formação desportivos quer à competição regional e local e que devem ser concebidos para 

funções desportivas polivalentes permitindo flexibilidade na sua utilização. Envolve a 

modernização, recuperação, adaptação e construção de infraestruturas desportivas, isolados 

ou em conjunto, de acordo com as suas características próprias, desde que adequadas a uma 

prática desportiva permanente, como: (…) Grandes campos de jogos - instalação de relva 

sintética.”; e tendo sido analisados os equipamentos desportivos que demonstravam tal 

necessidade de intervenção, a Câmara Municipal efetuou diligências no sentido de aferir do 

interesse do Futebol Clube de Fontelas ter o seu campo de jogos sujeito a tal reabilitação.  

Em sequência, foi presente oficio por parte do Futebol Clube de Fontelas, informando da 

decisão tomada na sua Assembleia Extraordinária aprovando a transferência para o Município 

o direito à fruição, posse, utilização e gestão do complexo desportivo de sua propriedade, 

através da constituição do direito de superfície daquele equipamento desportivo, por um prazo 

que permita à Câmara proceder à beneficiação e aproveitamento municipal daquele complexo 

e promover uma politica desportiva de medio prazo. 

É do interesse do Município designadamente para a prossecução da sua política de desporto e 

tempos livres, a disponibilidade e gestão do Campo de Futebol Dr. Rui Machado, propriedade 

do Futebol Clube de Fontelas. Salienta-se que a relevância desportiva e social do Futebol 

Clube de Fontelas justifica que, em troca da transferência do direito de superfície, venha a ser 

considerado como o clube residente na afetação e gestão do referido campo de jogos. 

Assim, ao abrigo da alínea j) do n.º 1, do artigo 33.º, do anexo 1, da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro, o qual considera que a Câmara Municipal tem poderes para “criar, construir e gerir 

instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de 

distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, por 

lei, sob administração municipal”, proponho a aceitação do direito de superfície para o 

Município do complexo desportivo do Futebol Clube de Fontelas, pelo período de 25 anos. 

Mais proponho que a ser aprovado por este executivo municipal a transferência de património, 

se proceda às diligências para a celebração da escritura pública. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

SILVERIO PEREIRA VASCONCELOS  

BORRALHO-POIARES  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

145 - Foi presente o requerimento de Silvério Pereira Vasconcelos, residente no restaurante da 

Estação, largo da estação, União de freguesias de Peso da Régua e Godim, a requerer parecer 



 

favorável à constituição de compropriedade, do prédio rústico inscrito sob o artigo 129-

G,denominado de Borralho, sito na União de Freguesias de Poiares e Canelas.  

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 misto, com a emissão da competente certidão”  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

- SILVÉRIO PEREIRA VASCONCELOS  

BIANDO-CANELAS  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

146 - Foi presente o requerimento de Silvério Pereira Vasconcelos, residente no restaurante da 

Estação, Largo da Estação, União da freguesias de Peso da Régua e Godim, a requerer 

parecer favorável à constituição de compropriedade, do prédio rústico inscrito sob o art.º 133-G 

denominado de Biando , sito na União de freguesias de Poiares e Canelas.  

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

“CONCLUSÂO  

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

do prédio misto, com a emissão da competente certidão”  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

RUI ALBERTO CARDOSO GOMES LOURENÇO  

GALAFURA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

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

Rui Alberto Cardoso Gomes Lourenço, residente em Galafura, a requerer parecer favorável á 

constituição de compropriedade, relativo ao prédio rústico no Lugar de Enxodreiro, da União 

das Freguesias de Galafura e Covelinhas, Concelho de Peso da Régua, inscrito na matriz 

predial sob o art.º 237-B.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência do requerente que, sendo emigrante, necessita de realizar a 

escritura de partilhas no período de férias.  

À reunião de Câmara para ratificação deste despacho”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

OPTIMUS-COMUNICAÇÕES S.A 

ABERTURA DE VALA  

AVª DR. MANUEL DE ARRIAGA  

PESODA RÉGUA 



 

148 - Pela Optimus – Comunicações S.A, foi presente um requerimento a requerer autorização 

para a construção de novas infraestruturas para a instalação de rede de distribuição de 

televisão, internet e telefone por cabo, para abertura de uma vala numa extensão de 25m.  

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

“ … Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, não se vê inconveniente na realização da operação urbanística 

proposta – Instalação de rede de distribuição de televisão, internet e telefone por cabo, nos 

locais indicados, com a reposição dos elementos intervencionados, com prazo de execução de 

4 dias, condicionado á comunicação da data do inicio dos trabalhos à DOP, desde que 

autorizada a ocupação do espaço público nos termos supra referidos e liquidadas as taxas em 

falta, no âmbito do presente pedido.  

Nos termos do disposto no art.º 36-A do RJUE, não sendo rejeitada a comunicação, esta 

equivale à sua admissão, podendo o interessado das inicio ás obras, efetuando previamente o 

pagamento das taxas devidas, no prazo de um ano sob pena da caducidade do pedido, nos 

termos do artigo 71º do RJUE.  

Mais se informa que no caso de haver ocupação da via publica para a execução dos trabalhos, 

deverá ser formalizado o respetivo pedido atempadamente – processo autónomo, com a área a 

ocupar – representado em planta e respetivo prazo”.  

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

serviços.  

 

OPTIMUS-COMUNICAÇÕES S.A 

ABERTURA DE VALA  

AVENIDA SACADURA CABRAL - GODIM  

PESODA RÉGUA 

149 - Pela Optimus – Comunicações S.A, foi presente um requerimento a requerer autorização 

para a construção de novas infraestruturas para a instalação de rede de distribuição de 

televisão, internet e telefone por cabo, para abertura de 4 m de vala em passeio e instalação de 

um armário.  

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

“ … Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, não se vê inconveniente na realização da operação urbanística 

proposta – Instalação de rede de distribuição de televisão, internet e telefone por cabo, nos 

locais indicados, com a reposição dos elementos intervencionados, com prazo de execução de 

2 dias, condicionado á comunicação da data do inicio dos trabalhos à DOP, desde que 

autorizada a ocupação do espaço público nos termos supra referidos e liquidadas as taxas em 

falta, no âmbito do presente pedido.  

Nos termos do disposto no art.º 36-A do RJUE, não sendo rejeitada a comunicação, esta 

equivale à sua admissão, podendo o interessado das inicio ás obras, efetuando previamente o 



 

pagamento das taxas devidas, no prazo de um ano sob pena da caducidade do pedido, nos 

termos do artigo 71º do RJUE.  

Mais se informa que no caso de haver ocupação da via publica para a execução dos trabalhos, 

deverá ser formalizado o respetivo pedido atempadamente – processo autónomo, com a área a 

ocupar – representado em planta e respetivo prazo”.  

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 onze horas, da qual se lavrou a 

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

 


