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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 9 DE JANEIRO DE 2014 

 

Nº 1 /2014 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves, Vice - Presidente  

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Maria José 

Fernandes Lacerda, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Margarida Maria Teixeira Osório 

Rodrigues da Silva e Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, Presidente.  

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

Financeira. 

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.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva em resposta aos 

esclarecimentos prestados pelo Presidente da Câmara na reunião anterior, considera: 

Em relação á resposta dada sobre a não realização das reuniões do Conselho Municipal de 

Educação, pela não existência de assuntos a Vereadora Margarida Osório questionou se o 

reordenamento da rede escolar, o encerramento de Escolas/Jardins, a diminuição do número 

de alunos e a participação na negociação e execução dos contratos de autonomia não são 

assuntos suficientemente importantes para a convocação do Conselho Municipal de Educação.  

Considerando o facto de na Carta Educativa ser referido que as freguesias de Moura Morta, 

Vilarinho dos Freires e Vinhós não possuírem Jardim de Infância e citando o que lá vem escrito 

“ … devendo esta situação merecer atenção, uma vez que a rede de estabelecimentos de 

educação pré-escolar se deve caracterizar por uma maior proximidade aos utentes.” a 

Vereadora perguntou se era conhecido o número de crianças que lá habitam e se as mesmas 

não deveriam ter a mesma igualdade de oportunidades?  

O Vice Presidente respondeu que normalmente estas freguesias são abrangidas pela rede 

privada das IPSS”s ou pelo transporte que a junta freguesia de Loureiro efetua, o 

reordenamento da rede escolar esta vertido na carta educativa, a diminuição do numero de 



 

alunos e facto que também esta vertido na carta educativa e à muito todos tínhamos noção que 

ia acontecer.  

Afirmou ainda que se compararmos o processo de reordenamento escolar que se verificou em 

Peso da Régua e as condições que foram criadas seguramente que podemos verificar a 

excelência da qualidade prestada aos nossos alunos, haverá sempre pontos e aspetos a 

melhorar é um facto, mas o trabalho que foi desenvolvido deve orgulhar-nos a todos.  

 O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou esclarecimentos sobre a dívida e 

a sua estruturação do Município à Águas de Trás-os-Montes “ ATMAD “.  

Interpolou também o Presidente da Câmara sobre o estado de degradação em que se 

encontram os troços da Avenida Sacadura Cabral e Casa do Povo de Godim ao Centro Escolar 

das Alagoas e qual a previsão da sua regularização definitiva.  

Questionou também o Presidente da Câmara sobre o requerimento enviado à Câmara 

Municipal por Francisco Mesquita Araújo acerca de um muro da sua propriedade, sita em 

Vilarinho dos Freires, que está na eminência de derrocada.  

Sobre a divida do Município as Águas de Trás os Montes o Vice – Presidente informou que a 

estruturação da dívida foi acordada a 31/12/2013 sendo esta cerca de 1 milhão de euros, e que 

irá efetuar-se pelo período de 5 anos. Esta dívida exclui os consumos mínimos, uma vez que o 

Município encontra-se tal como outros Municípios da região a discutir este assunto em Tribunal 

já que não consideramos o valor de “cerca“ de dois milhões e cem mil euros, como divida. 

Desde a entrada em funcionamento do abastecimento em alta pela empresa Águas de Trás os 

Montes que o município assume o défice tarifário ajudando assim todos os munícipes nesta 

face de enorme dificuldade esperando uma reestruturação profunda de todo este setor, assim 

como uma melhoria das condições económicas para que se possa ajustar as tarifas.  

O Presidente sobre o estado dos troços a que o Sr. Vereador se referiu, esclareceu que devido 

ao tempo que se tem feito sentir não tinha sido possível uma intervenção definitiva por parte do 

empreiteiro e que se tem vindo a minimizar esses problemas até que essa intervenção possa 

ser efetuada.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 26 de dezembro a 8 de janeiro/2014 – Saldo do dia 8 de janeiro – Um 

milhão, trinta seis mil, seiscentos e cinquenta nove euros e oitenta cinco cêntimos.  

 

DOURO RIO 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO 

DE EVENTOS 

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

exarado no requerimento de Fernando Columbano da Silva, residente na Avª Sacadura Cabral, 



 

Peso da Régua, responsável pelo Douro Rio Bar Esplanada na Avª do Douro, a solicitar licença 

de ruído, para os eventos a realizar nos dias 25 de dezembro e 31 de dezembro/2013.  

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

“ Defiro, por motivo de urgência o pedido relativo ao dia 31 de dezembro, considerando como 

extemporâneo o que se refere ao dia 25 de dezembro, atendendo a que esta situação 

excecional tem enquadramento nos motivos previstos no Regulamento respetivo tal como 

consta da informação da Secção de Taxas e Licenças, bem como à época festiva em que o 

evento se realiza”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO LOURENÇO  

BAIRRO FUNDAÇÃO SALAZAR, BLOCO 18  

CASA 1º DTº - PSEO DA RÉGUA  

COMPRA DE HABITAÇÃO  

2 - Foi presente um requerimento do Sr. Francisco da Conceição Lourenço, residente no Bairro 

Fundação Salazar, Bloco 18, casa 1º Dto, Peso da Régua, a requerer a compra da referida 

habitação.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o nosso regulamento das condições de venda das frações autónomas do BF 

Salazar podem candidatar-se à aquisição do fogo, o arrendatário que o ocupe e a requerimento 

deste, os seus parentes ou afins na linha reta descendente que comprovadamente com ele 

viva há mais de 1 ano e desde que se destine à habitação própria, regular e permanente do 

adquirente e do seu agregado familiar e que não possua outra habitação própria no concelho 

de Peso da Régua e concelhos limítrofes.  

Ora,  

O requerente cumpre todos os requisitos exigidos pelo que a pretensão pode ser deferida”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a venda da habitação.  

Mais deliberou mandar proceder á respetiva escritura.  

 

PROPOSTA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  

3 - Foi presente uma proposta de atribuição de subsídio às instituições de natureza social que 

colaboraram na realização das ceias de natal do teor seguinte:  

“ Considerando que as refeições de Natal dos Seniores do Concelho que decorreram entre os 

dias 13 e 20 do mês de dezembro, do ano transato, foram promovidas segundo o modelo 

definido pela Câmara Municipal, baseando-se este em, parcerias estabelecidas com diversas 

instituições de solidariedade social do 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 

refeições comemorativas do Natal com subsídios nos seguintes valores: 

- Associação de Assistência N.S. das Candeias -----------------------------------  2 565,00 € 

- Casa do Povo de Fontelas – Centro Comunitário -------------------------------  5 434,00 € 

- Centro de Dia da Casa do Povo de Vilarinho dos Freires ---------------------- 2 375,00 € 

- Associação Cultural e Beneficente de Stª Maria de Sedielos ------------------ 2 156,50 € 

- Centro Social e Paroquial D. Manuel Vieira de Matos – Poiares ------------- 3 068,50 € 

- Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua ---------------------------------- 3 135,00 €      

 Total                                                                                                              18 734,00 € 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

ZÉLIA PEREIRA MOREIRA MACHADO  

CANELAS – PESO DA RÉGUA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

4 - Foi presente um requerimento de Zélia Pereira Moreira Machado, residente na Rua do 

Vergado, Canelas, Peso da Régua, a requerer parecer favorável á constituição de 

compropriedade na doação que pretende fazer de ¼ indiviso do prédio rústico inscrito sob o 

artº 144 – G da Freguesia de 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 rústico, com a emissão da competente certidão”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

CASA DO POVO DE VILARINHO DOS FREIRES  

OBRA DE EDIFICAÇÃO – LEGALIZAÇÃO DO  

MINI LAR 

5 – Foi presente o processo da Casa do Povo de Vilarinho dos Freires sobre o licenciamento 

da obra de alteração/ampliação do edifício destinado a Serviços de Apoio Social / 

estabelecimento de alojamento de pessoas idosas – estrutura residencial/moradia.  

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

“ …Conclusão:  

Em face do exposto, propõe-se o licenciamento da obra de alteração/ampliação do edifício 

destinado a serviços de apoio social/estabelecimento de alojamento de pessoas idosas – 

estrutura residencial/moradia, nos termos previstos do RJUE, nas seguintes condições:  

- Prazo para execução da obra de 6 meses, conforme programação proposta pelo requerente.  



 

- Execução da obra por industrial de construção civil compatível, com estimativa da obra no 

valor de 105 000,00 €.  

Caso se decida sobre o deferimento do licenciamento, nos termos previstos no artigo 76º do 

mesmo diploma o interessado deverá requerer no prazo de um ano a emissão do respetivo 

Alvará de alteração/ampliação/construção mediante a apresentação dos elementos previstos 

na Portaria n.º 216-E/2008 de 03/04, e cumpridas as observações e condições constantes no 

processo.  

Mais se informa que, o referido prazo é elevado para o dobro, no âmbito do regime excecional 

da extensão de prazos permitido pela alínea 3) do art.º 1 do Dec-Lei n.º 120/2013 de 21 de 

agosto.  

Mais se propõe decisão relativamente ao pedido de isenção de taxas formulado pelo 

requerente, tendo em conta o disposto no artigo 139º do RMUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade licenciar o requerido e isentar as referidas taxas de 

acordo com a informação dos serviços.  

 

ZON TV CABO PORTUGAL, S.A  

INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO  

DE TELEVISÃO POR CABO EM CONDUTAS  

JÁ EXISTENTES 

RUA JOSÉ VASQUES OSÓRIO E AVª DA GALIZA  

PESO DA RÉGUA E GODIM 

6 – Foi presente o processo da Zon TV Cabo Portugal, S.A para instalação de rede de 

distribuição de televisão por cabo em condutas já existentes.  

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 por cabo, nos locais indicados, com a 

reposição dos elementos intervencionados, com prazo de execução de 2 dias, condicionado á 

comunicação da data do início dos trabalhadores à DOP e DSBSU, desde que autorizada a 

ocupação do espaço público nos termos supra referidos.  

Nos termos do disposto no artigo 36º do RJUE, não sendo rejeitada a comunicação, esta 

equivale à sua admissão, podendo o interessado dar início às 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 pública 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.  

 


