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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 10 DE JULHO DE 2014 

 

Nº 14 /2014 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES:  Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Manuel José 

Ramalho Ramos Paiva, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro , Margarida Maria Teixeira 

Osório Rodrigues da Silva e Maria José Fernandes Lacerda  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: José Manuel Gonçalves, Vice – Presidente.  

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 a abstenção do Vereador Mário 

Francisco Cancela Mesquita Montes por não ter estado presente.  

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: O senhor Presidente informou os vereadores que esteve 

presente numa audição na comissão de agricultura da Assembleia da República juntamente 

com o presidente da CIMDOURO. para fazer valer a posição assumida sobre o problema da 

Casa do Douro. 

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva chamou a atenção para o cheiro que é 

emanado pela ETAR, situada no final da Avenida do Douro indiciando que será necessário 

proceder à verificação dos seus valores e naturalmente a atenção da sua manutenção. 

Também solicitou, que a Câmara peça a intervenção da G.N.R. para que esta tenha em 

atenção ao estacionamento na Rua Guedes de Amorim. 

 O Senhor Presidente informou que já solicitou a intervenção da G.N.R. para o efeito. 

O vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou esclarecimento sobre uns pedidos 

efetuados pela comissão de festas de Alvações do Tanha ,de apoio monetário e logístico. 

Também pediu esclarecimento sobre 

1-Em que ponto se encontra os acordos com as juntas de freguesia à luz da nova lei; 

2-O estado da plataforma rodoviária de: 

a)Rua da Dourolar /Rua das Nogueiras; 

b)Zonas interiores do Peso, principalmente a Rua Pedro Verdial; 

c)Caminho de Vila Cova Galafura; 

d)Lugar da Portela de Fontelas, a ocupação da via pública. 



 

O Senhor Presidente esclareceu que sobre o requerido pela comissão de festas o pedido já foi 

encaminhado para o chefe de gabinete para dar o respetivo seguimento. 

O apoio financeiro já está definido para este tipo de festa e que certa e atempadamente irá ser 

disponibilizado. 

Quanto ao apoio logístico, vai ser estudado o tipo de apoio possível, sobre os acordos com as 

juntas está a estudar-se o assunto. 

No que respeita à rede viária as situações mencionadas já estão referenciadas e devidamente 

assinaladas para que logo que possível seja intervencionados. 

O Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes esclareceu que sobre a ocupação da 

via pública no lugar da Portela de Fontelas já mandou proceder à notificação do seu 

proprietário. 

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva alertou a Câmara para que as 

férias 100% fossem alargadas às crianças que frequentem os ATL.s, durante o mês de julho, já 

que a experiência levada a cabo no jardim de infância de Loureiro obteve uma adesão total, 

prova que é uma medida útil e a ter em conta para o próximo ano. 

O Senhor Presidente acha uma boa ideia o que é sugerido e que a mesma já tinha sido 

questionada, tendo somente que se estudar a melhor formula de alargamento da medida.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 26 de junho a 9 de julho /2014 – Saldo do dia 9 de julho – Seiscentos e 

trinta e seis mil, setecentos e trinta euros e quarenta e dois cêntimos.  

 

ACÚSTICA MÉDICA  

RASTREIO AUDITIVO GRATUITO  

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE  

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA  

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

Acústica Médica, a solicitar autorização para ocupação da via pública, para a realização de um 

rastreio auditivo gratuito, na Avª de Ovar, Peso da Régua, no dia 9 de julho.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 10 do capitulo III, da Tabela de Taxas e Licenças “ 

Outras ocupações da via pública ( por m2 ou fração e por dia ---3,00 €).  

A unidade móvel mede 6,90m x 2,04m, a taxa a pagar é de 45,00 €”.  

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

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

despacho ser submetido a ratificação pela Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 



 

FREGUESIA DE VILARINHO DOS FREIRES  

FESTAS EM HONRA DE S. PEDRO 

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

Freguesia de Vilarinho dos Freires, Peso da Régua, a solicitar autorização para o lançamento 

de fogo de artifício, nos dias 29 de junho (Escávedas), 3 a 5 de agosto (Vilarinho dos Freires) e 

21 a 24 de agosto (Alvações do Tanha).  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Em virtude do lançamento do fogo de artifício, se efetuar em zona urbana e fora do período 

critico o mesmo está dispensado das condicionantes impostas pelo D.L 124/06, no entanto 

deverá ser emitido parecer pelo Gabinete Técnico Florestal. (Só foi entregue a declaração do 

fogueteiro referente ao dia 29 de junho de 2014.  

A taxa a emitir pela licença especial do ruído é de 15 €.  

Quanto á isenção solicitada:  

Nos termos do n.º 1 do art.º 26 do regulamento de liquidação e cobrança de taxas municipais, 

as juntas de freguesia estão isentas do pagamento das taxas e demais receitas previstas na 

tabela”.  

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

“ Deferido por motivo de urgência condicionado ao cumprimento expresso de parecer do 

Gabinete Técnico Florestal, devendo este despacho ser submetido a ratificação pela Câmara 

Municipal”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho referente ao dia 29 de junho e 

autorizar os restantes dias.  

 

DOMINGO GARCIA FERNANDEZ  

DOCE TENTAÇÃO 

PEDIDO DE ALARGAMENTO DE  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

105 - Pelo Sr. Domingo Garcia Fernandez foi presente um requerimento a requerer autorização 

para alargamento de horário de funcionamento – sextas e sábados, até ás 4 horas.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 2 do art.º 2 do Regulamento de Abertura e Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços, os cafés, cervejarias, casa 

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

semana. O regime de exceção, 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 1 do capítulo I da tabela de taxas e licenças 25,00€ 

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido por não estarem cumpridos os 

requisitos exigidos para o efeito.  

 

ESCOTEIROS DE PORTUGAL 

GRUPO DE LOUREIRO 

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

106 – Pelo Grupo 116 dos Escoteiros de Loureiro, foi presente um requerimento a solicitar um 

reforço monetário aquando  da atribuição do subsídio anual, para ajudar nos custos de um 

acampamento no Campo de Futebol de Loureiro englobado nas comemorações dos seus 30 

anos.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 750,00 €.  

 

MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO REBELO LINO  

POIARES, PESO DA RÉGUA  

COLOCAÇÃO DE SINAL DE PROIBIÇÃO DE  

ESTACIONAMENTO  

107 - Foi presente um requerimento de Maria Madalena da Conceição Rebelo Lino, residente 

em Lugar de Travessas, Poiares, Peso da Régua, a pedir a colocação de um sinal de proibição 

de estacionamento na porta da sua garagem.  

Traz informação da DAF do teor seguinte:  

“ Está implícito no Código da Estrada, no seu artigo 50, que é proibido o estacionamento,  

1 – É proibido o estacionamento,  

(…)  

c)Nos lugares onde se verifique o acesso de pessoas ou veículos a propriedades, a parque ou 

a lugares de estacionamento.  

(…)  

Verificado um destes pressupostos, ou seja, no caso a existência de uma garagem, será o 

suficiente para que o estacionamento de qualquer veículo não se possa fazer. No entanto, se a 

requerente pretende mesmo assim, colocar e licenciar uma placa de “proibido estacionar”, 

então poderá ser autorizada com o pagamento de uma taxa anual de 9,90 €”.  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido, pela não existência de entrada de 

garagem.  

 

CARLOS JORGE DA FONSECA MOREIRA  

BÓRÓBAR  

LICENÇA DE RUÍDO 



 

108 - Foi presente um requerimento de Carlos Jorge da Fonseca Moreira, explorador do 

estabelecimento Bóròbar na Rua Marquês do Pombal, Peso da Régua, a requerer licença de 

ruído para o evento festivo com DJ no dia 12 de julho/2014, nas piscinas do Caça e Pesca.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15 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 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 €”.  

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

serviços.  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

MANUEL ANTÓNIO DE ALMEIDA  

COSTA MELO 

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE NOME DE  

ARRENDATÁRIO – HOTEL VILHENA  

109 - Foi presente um requerimento de Manuel António de Almeida Costa Melo a solicitar a 

alteração do nome do arrendatário Maria José Almeida Melo para o seu nome, em virtude do 

falecimento da sua progenitora com quem coabitava e por exigência da EDP para a 

apresentação do contrato de arrendamento, da habitação camarária sita o Hotel Vilhena, 

Entrada 2, 1º Andar, Caldas do Moledo, Fontelas, Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido, fixando a nova renda no valor de 

16,95 €.  

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

MARIA VIRGINIA PIRES BARBOSA  

VELEDA, VILARINHO DOS FREIRES  

PESO DA RÉGUA 

110 - Foi presente um requerimento de Maria Virgínia Pires Barbosa, residente na Rua da 

Seara, n.º 599, União de Freguesias de Poiares e Canelas, concelho de Peso da Régua, a 

requerer parecer favorável á constituição de compropriedade do prédio rústico, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo 122, Secção “B”.  

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 emissão da competente certidão”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 



 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

MARIA VIRGINIA PIRES BARBOSA  

FEITEIRA, POIARES 

PESO DA RÉGUA 

111 - Foi presente um requerimento de Maria Virgínia Pires Barbosa, residente na Rua da 

Seara, n.º 599, União de Freguesias de Poiares e Canelas, concelho de Peso da Régua, a 

requerer parecer favorável á constituição de compropriedade do prédio rústico, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo 11, Secção “L”.  

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 emissão da competente certidão”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

JOÃO AMÉLIA MACHADO  

PENA, COVELINHAS  

PESO DA RÉGUA 

112 - Foi presente um requerimento de João Amélia Machado, residente no Lugar da Bica, na 

União das Freguesias de Galafura e Covelinhas, Peso da Régua, a requerer parecer favorável 

à constituição de compropriedade do prédio rústico, inscrito sob o artigo 105-C da União das 

Freguesias de Galafura e Covelinhas, Peso da Régua.  

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.  

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.  

 


