
 

   ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE  23 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

Nº 26/2014 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, 

Maria José Fernandes Lacerda, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro, Mário Francisco 

Cancela Mesquita Montes e Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva. 

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

Financeira. 

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas. 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada por unanimidade. 

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Sr. Presidente também informou que o processo de transferência do património das Caldas 

do Moledo tinha ficado adiada por causa da contestação da Câmara de Mesão Frio que 

pretende ser ouvida no processo, ficando o Sr. Presidente do Turismo Norte de agendar o 

assunto a uma próxima assembleia daquele organismo. 

O Sr. Vice-Presidente entregou ao Senhor Vereador Luís Ribeiro cópia do processo da “ Rádio 

Salesianos”.  

O Sr. Vereador Manuel Paiva questionou para quando é retirado o contentor existente no 

Rodo. 

O Sr Presidente informou que os serviços estão a arranjar uma solução. 

O Sr. Vereador Manuel Paiva perguntou qual a função desempenhada, na Câmara pelo Senhor 

Eng.º Caramelo. 

O Sr. Presidente esclareceu que a Câmara possui uma “aquisição de serviços” com uma firma, 

que acompanha na área de eletricidade, a obra da EB 2,3 , e dá apoio em outras obras e 

intervenções ligadas à mesma área de eletricidade, firma a que está ligado o Eng.º Caramelo. 

O Sr. Vereador Manuel Paiva chamou a atenção para a limpeza geral da cidade 

nomeadamente a parte junto ao rio e rua Marquês de Pombal. 

A Sr.ª Vereadora Margarida Osório informou que os contentores instalados na avenida 

Sacadura Cabral não estão a dar resposta , ao cartão que é ali depositado. 

O Sr Vereador Luís Ribeiro informou que continua a não existir sinalização na derrocada 

existente na rua da Tapada/ Alvações do Tanha. 

O Sr. Presidente informou que a obra já foi adjudicada e que estará a ser iniciada. 



 

O Sr. Vereador Luís Ribeiro informou da existência de um muro caído no lugar das Escavedas / 

Vilarinho dos Freires, antes da ponte junto a um conjunto de habitações que deixou à vista o 

ramal de abastecimento da água. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 11 de dezembro a 22 de dezembro/2014 – Saldo do dia .22 de 

dezembro – quatrocentos e onze mil trinta e sete euros.  

- RASTREIRO AUDITIVO GRATUITO  

204- Foi presente para ratificação um fax da Acústica Medica (Hidden Hearing, Portugal) a 

solicitar autorização para ocupação da via pública para a realização de um rastreio auditivo 

gratuito no dia 10 de dezembro das 09h00 às 13h00 na Avª de Ovar. 

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

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 10 do capitulo III da tabela de taxas e licenças. 

A taxa a pagar pela ocupação da via pública é de 45€.  

Quanto ao local indicado (Av. de Ovar) cabe a V. Exª decidir”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, mediante o pagamento das taxas devidas, devendo este 

pedido ser remetido à Reunião de Câmara para ratificação do meu despacho”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho. 

 

- PEDIDO DE MUDANÇA DE LUGAR  

205 - Foi presente um requerimento de Dalila Pereira da Costa Pinto, residente na Rua São 

Mamede, nº 4008 , Bustelo, Amarante, a requerer autorização para  a permuta no lugar da feira 

do nº 69 para o nº 68. 

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

:“ O requerido encontra-se previsto no art.º 38 do regulamento da atividade de comércio a 

retalho exercida de forma não sedentária e possui todos os elementos necessários ao seu 

deferimento”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a permuta. 

 

-PROPOSTA 

   - Pelo Presidente foi presente uma proposta do teor seguinte: 

Tendo por base as atividades de natureza desportiva, juvenil, cultural, musical, recreativa e 

social desenvolvidas no Concelho e a própria dinâmica associativa, aliadas ao trabalho que a 

Autarquia desenvolveu em parceria com as Associações, de forma a rentabilizar recursos 

disponíveis e diversificar a oferta, recreativa, cultural e de solidariedade no concelho e de 

acordo com a alínea u) do número 1, do artigo 33, da Lei nº 75/13 de 12 de setembro, 

proponho a atribuição dos seguintes subsídios: 



 

Associações Juvenis 02/04.07.01  

Agrupamento 21 AEP – Peso da Régua           500.00€ 

Agrupamento 282 CNE – Godim           700.00€ 

Agrupamento 840 CNE – Moura Morta           500.00€ 

Agrupamento 116 AEP – Loureiro           500.00€ 

Guias e Escuteiros da Europa – Peso da Régua                                                               500,00€ 

Associações de solidariedade - 02/04.07.01  

ARDAD                                                                                                                            1.500,00€ 

Associação Companhia dos Animais Abandonados                                                          750,00€ 

Conferência S. Vicente de Paulo de Godim                                                                       600,00€ 

Conferência S. Vicente de Paulo do Peso da Régua                                                         600,00€ 

Cruz Vermelha                                                                                                                 2.000,00€ 

Associações Culturais e Recreativas - 02/04.07.01  

Academia de Música da Régua                                                                                       1.000,00€ 

Associação “Tear Douro”                                                                                                 1.250,00€ 

Associação Cultural Salesiana de Poiares                                                                    10.000,00€ 

Associação Desportiva Cultural de Alvações do Tanha                                                     600,00€ 

Associação Desportiva Recreativa Galafura – Rancho                                                      800,00€ 

Grupo Coral de Nossa Senhora do Socorro                                                                       600,00€ 

Grupo Cultural e Artístico Nossa Senhora das Neves                                                    1.000,00€ 

Grupo Cultural e Recreativo da Casa do Povo de Moura Morta                                       800,00€ 

Grupo de Cantares “Os Rabelos do Douro”                                                                   3.000,00€ 

Rancho Folclórico de Loureiro                                                                                           800,00€ 

Rancho Folclórico e Recreativo de Godim                                                                     3.250,00€  

Rancho Folclórico e Teatral de S. José de Godim                                                            500,00€ 

Associações Desportivas - 02/04.07.01  

Amadores de Pesca                                                                                                          600,00€ 

Clube de Pesca de Competição Reguense                                                                      600,00€  

O Sr. Vereador Luís Ribeiro solicitou informação sobre os  critérios para a atribuição   destes 

subsídios, por lhe parecer não existir coerência nos subsídios atribuídos, nomeadamente à 

Academia de Musica , Grupo N.S. Socorro e Grupo C.A.N. Candeias. 

  O Sr. Presidente informou não ser fácil efetuar as grelhas para atribuição destes subsídios mas que 

estavam de acordo com as intervenções durante o ano em prol do concelho e que o G.C.A. Neves 

tem uma parte instrumental e de formação jovens que diferencia esta associação das restantes 

nesta área. 

   A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 



 

   O Senhor Vereador Mário Montes não participou nesta deliberação. 

 

 - PROPOSTA 

   207- Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do teor seguinte: 

  “ Considerando que as Refeições de natal dos Seniores do Concelho que decorreram entre os dias 

14 e 21 do mês de dezembro, foram promovidas segundo o modelo definido pela Câmara 

Municipal, baseando-se este em, parcerias com diversas instituições de solidariedade social de 

concelho, com o intuito da realização destes eventos que, garantem um maior convívio pela 

proximidade entre os seniores das Freguesias, bem como, promove a abertura das instituições à 

comunidade. 

   Proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, apoie as instituições que copromoveram a realização das 

referições comemorativas do Natal com subsídios nos seguintes valores: 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

MORAIS & FILHOS, LDª  

OBRAS DE EDIFICAÇÃO-ADAPTAÇÃO  

DA FRAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO  

DE COMERCIO A RETALHO DE PRODUTOS  

ALIMENATRES  

RUA DA FERREIRINHA-PESO DA RÉGUA  

208- Foi presente o processo de Morais & Filhos, ldª , com sede em Vila Pouca, Castro Daire, 

requerendo o licenciamento da adaptação de uma fração para estabelecimento de comércio a 

retalho de produtos alimentares, na rua da Ferreirinha, Peso da Régua.  

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

“ Conclusão: 

Entidade Executora NIPC Subsídios 

      

Associação de Assistência N.S.Candeias 501406913 2.565,00 € 

Casa do Povo de Fontelas- Centro Comunitário 501067094 5.929,35 € 

Centro de Dia da Casa do Povo de V. Freires 500887047 2.375,00 € 

Associação Cultural e Beneficente de Santa Maria 

Sedielos 501272690 2.156,50 € 

Centro Social e paroquial D. Manuel Vieira de Matos -

Poiares 501347240 3.068,50 € 

Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua 500509775 3.135,00 € 

TOTAL   19.229,35 € 



 

Tendo em conta o exposto, propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, nos termos do 

parecer da CCRN, relativo ao pedido de licenciamento das obras da alteração na fração A, nos 

termos do artigo 20º da RJUE. 

Caso se decida sobre o deferimento da pretensão, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE, 

o interessado deve apresentar os projetos de especialidades outros estudos necessários à 

execução da obra, previstos no n.º 5 do artigo 11º da Portaria nº 232/2008 de 11/03, 

acompanhado do termo do coordenador de projeto a atestar a conformidade entre os projetos e 

quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, e do qual deverá 

constar a indicação de todas as operações urbanísticas a realizar. 

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

obra executada ou a executar, deverão ser justificados por técnico habilitado, 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.”  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura. 

 

-PROCESSO DE OBRAS Nº 19/14  

JOSÉ LUIS SOUSA COUTINHO  

LUGAR DA IGREJA DO PEDREGAL  

LUGAR DE MERA-GODIM  

PESO DA RÉGUA 

209  - Foi presente o processo de obras de José Luís Sousa Coutinho, residente no lugar da 

Boavista , bloco 4 r/chão  Esq. Centro , Dalvares, Tarouca , a requerer licença de obras pelo 

prazo de 6 meses para reconstrução / legalização de uma habitação sita no lugar de  Mera, 

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 à habitação nos termos do artigo 20º do 

RJUE, nas condições supra descritas, nomeadamente atualização das referidas áreas bem 

como os respetivos registos quer na matriz quer na certidão na CRP, e ainda com a 

apresentação de planta de implantação relativa às á reas a ceder ao domínio publico no 

troço  de rua principal, previamente a deliberação final do licenciamento.  

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

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

previstos no n.º 5 do artigo 11º da Portaria nº 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”.  



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de acordo com a informação dos 

serviços.  

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS  

 

-CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA  

“AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM  

MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E  

BAIXA TENSÃO NORMAL, PARA AS INSTALAÇÕES  

DOS MUNICIPIOS DA CIMDOURO E AFINS -2015 

210- Foi presente pela Divisão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, uma informação sobre o 

assunto em epígrafe. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho. 

 


