
 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 12 DE JUNHO DE 2014 

 

Nº 12 /2014 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves, Vice - Presidente  

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Maria José 

Fernandes Lacerda, Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva, Luís Manuel Teixeira 

de Sousa Ribeiro e Bruno Miguel Botelho Gonçalves.  

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

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

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

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

Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva, 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 12 de junho, 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.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:  Aprovada por maioria, com abstenção da Vereadora Maria 

José Fernandes Lacerda e Bruno Miguel Botelho Gonçalves, 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.  

Foi entregue ao Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro a documentação solicitada 

sobre a obra do cemitério protocolada com a J. F. de Fontelas e os mapas do SIIAL.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou informação sobre a obra 

questionada na reunião anterior no Lugar da Portela, Freguesia de Fontelas.  

O Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes informou que já possuía informação 

sobre o assunto e que o proprietário iria ser notificado para solicitar o devido licenciamento.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro questionou o Presidente da Câmara sobre 

o estado em que se encontram as negociações do Hospital D. Luís I.  

O Presidente da Câmara informou que sobre este assunto está-se a aguardar a discussão das 

propostas já apresentadas.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou informação sobre as conclusões 

da CIMDOURO em Relação á Casa do Douro.  



 

O Presidente informou da existência de 2 reuniões sobre esta problemática. Uma só com os 

autarcas da região, defendendo estes que a instituição deve permanecer de interesse público, 

e uma outra reunião dos deputados eleitos pelo circulo de Vila Real com o Secretário de 

Estado da Tutela.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro pediu informação acerca de um pedido 

efetuado pela Escola Profissional do Rodo, de abertura de uma caixa de areia, para aulas de 

educação física na área do pavilhão gimnodesportivo.  

O Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes informou que o pedido agora referido 

nunca foi concretizado á autarquia.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro informou o executivo que tinha sido 

contactado por vários munícipes da freguesia de Galafura/Covelinhas, alertando para o mau 

estado de um caminho público no Lugar de Vila Cova, precisando de uma intervenção urgente 

já que é utilizado por muitos vitivinicultores.  

O Presidente respondeu que o assunto vai merecer o devido tratamento e que aquele caminho 

tem sofrido todos os anos, antes das vindimas, uma reparação.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou documentos, sobre a execução do 

plano e orçamento até 31 de maio; autorização para a consulta de alguns processos de obras; 

do processo de aquisição de uma viatura para o Gabinete da presidência; As fotos tiradas no 

local da obra do alargamento do cemitério de Fontelas, bem como a cópia do 1º protocolo 

assinado com a J.F. Fontelas, sobre esta obra.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva informou ter conhecimento 

que na Avª Dr. Manuel de Arriaga não tem sido efetuada a limpeza e o arranque das ervas 

existentes.  

O Presidente informou que no momento e dentro das possibilidades existentes, a limpeza 

daquela artéria está entregue à responsabilidade de uma empresa. No entanto reconhece que 

só após a conclusão definitiva do concurso para a atribuição da limpeza ao concelho, já 

entregue no Tribunal de Contas, se poderá atingir os níveis de limpeza exigidos em todas as 

artérias da nossa cidade.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 29 de maio a 4 de junho /2014 – Saldo do dia 4 de junho – Novecentos 

e quarenta oito mil, trezentos e oitenta e oito euros e setenta e sete cêntimos.  

 

ORGANIZAÇÃO DE FESTAS  

NOSSA SENHORA DAS NEVES  

77 - Foi presente um requerimento da Organização de Festas Nossa Senhora das Neves a 

requererem um donativo para a realização da festa da padroeira.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 250,00 €.  



 

 

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E  

DESPESA 2014 

78 - Foi presente para aprovação a 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e Despesa 2014. 

A Câmara deliberou por maioria com o voto de qualidade do Presidente, com três votos contra 

dos Vereadores do PS, aprovar o documento apresentado.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

PROPOSTA 

79 - Pelo Sr. Vereador do Pelouro do Turismo foi presente a proposta do teor seguinte: 

“ O Município do Peso da Régua a convite da Entidade do Turismo do Porto e Norte irá 

participar na comemoração do segundo aniversário da loja interativa do Aeroporto Francisco 

Sá Carneiro, no dia 19 de junho.  

Peso da Régua estará representado por uma Rebuçadeira da Régua e pelo grupo de teatro da 

Universidade Sénior, num total de 8 pessoas.  

A esta participação estão associadas as seguintes despesas:  

Aniversário Loja Interativa Aeroporto Francisco Sá Carneiro:  

- Rebuçados da Régua ------------------------------------------------------------------- 250,00 € 

- Refeição -----------------------------------------------------------------------------------  200,00 € 

                                                                                                              450,00 € 

O Município do Peso da Régua assegurará ainda o transporte desta delegação.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

DOURO RIO 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE EVENTOS  

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

Fernando Columbano da Silva, Administrador da Sociedade “ Columoveis S.A “, responsável 

pelo Douro Rio Bar Esplanada, na Avª do Douro, a requerer licença de ruído para os eventos 

do dia 7 de junho/2014, (Karaoke) das 22h às 02h do dia 08/06/2014 no espaço Varanda do 

Bar e dia 14 de junho, das 22h às 2h do dia 15/06/2014, no espaço Varanda do Bar.  

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 á de 15 €”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, o pedido relativo ao dia 07 de junho nos mesmos termos de 

anteriores pedidos, devendo este despacho ser submetido a ratificação pela Câmara Municipal, 

que deliberará ainda sobre o pedido do dia 14 de junho”.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho referente ao dia 7 de junho e 

autorizar os restantes dias de acordo com a informação dos serviços.  

 

EXTINÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO  

DO LUGAR DO TERRADO NA FEIRA SEMANAL  

81 - Pela DAF foi presente uma informação sobre a extinção de 4 lugares n.ºs 11,23,18,19 do 

direito de ocupação do lugar do terrado na feira semanal.  

A Câmara deliberou por unanimidade mandar proceder à extinção dos lugares mencionados na 

proposta, mantendo-se as dívidas existentes até á data desta deliberação.  

Mais deliberou mandar proceder á abertura do respetivo concurso para preenchimento dos 

lugares agora extintos, bem como outros existentes.  

 

ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DO NORTE  

19ª EDIÇÃO DA ROTA DO VINHO DO PORTO  

EM CICLOTURISMO 

82 - Pela Associação de Cicloturismo do Norte, foi presente um requerimento a solicitar parecer 

favorável para a realização do evento “ 19ª Edição da Rota do Vinho do Porto em Cicloturismo”, 

no dia 06 de julho/2014.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido está de acordo com o previsto no n.º 5 do art.º 46 do Regulamento sobre 

atividades diversas sujeitas a licenciamento municipal (licenciamento de provas de âmbito 

intermunicipal).  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

MARIA ALICE DA SILVA SEQUEIRA UNIPESSOAL LDA  

QUIOSQUE DO BAIRRO BRANCO  

PESO DA RÉGUA 

83 - Foi presente um requerimento de Maria Alice Silva Sequeira, residente no Lugar das 

Covas, Bairro Calouste Gulbenkian, Peso da Régua, proprietária do quiosque do Bairro Branco, 

a informar que por motivos de saúde não pode continuar a explorar o quiosque, pelo que 

pretende encerrá-lo no próximo mês, pelo que pretende saber se a câmara municipal está 

interessada na aquisição do referido quiosque.  

A Câmara deliberou por unanimidade mandar informar a requerente que não está interessada 

na aquisição daquele quiosque, solicitando-lhe ainda informação da data prevista para a sua 

demolição.  

 

AFONSO AIRES DOS SANTOS FERREIRA  

ARMAMAR  

PASSEIOS TURISTICOS E LOCAL DE  

ESTACIONAMENTO DE CHARRETE TURÍSTICA  



 

NA CIDADE 

84 - Foi presente um requerimento de Afonso Aires dos Santos Ferreira residente em 

Travanca, Armamar, a solicitar autorização para passeios turísticos na Cidade, bem como o 

estacionamento da charrete turística.  

Traz informação da DAF do teor seguinte:  

“Por deliberação tomada eu reunião da câmara de 5.5.2011 foi autorizado à firma Douro 

Wonderful Events a realização de passeios turísticos na cidade, neste tipo de transporte, com 

as seguintes condicionantes que poderão ser válidas para o requerido. 

Condições:  

Na circulação da charrete deverão ser atendidas as condições do momento, de modo a não 

perturbar o regular fluxo do tráfego rodoviário, tendo em conta a situação específica das 

artérias onde os percursos se irão efetuar (o peticionário não menciona quais os percursos).  

Deverão ainda ser implementadas, pelo requerente, as medidas necessárias à rigorosa 

manutenção da higiene e saúde pública.  

Quanto aos estacionamentos requeridos sou de parecer que caberá a V.ª Ex.ª o estudo do seu 

enquadramento nas ofertas já licenciadas e locais pretendidos.  

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

serviços, e desde que seja apresentado nos serviços os percursos que o requerente quer 

efetuar, os quais terão que ser autorizados, bem como o alvará de animação turística.  

 

CASTAS E PRATOS  

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE LICENÇA EXCECIONAL  

PARA A NOITE DE 14 DE JUNHO/2014  

85 - Foi presente um requerimento de Castas e Pratos a solicitar a titulo excecional uma 

licença para o prolongamento do horário do estabelecimento até ás 5 horas do dia 15 de 

junho/2014, bem como a possibilidade de o som estar mais elevado do que o habitual, para o 

evento de uma DJ de renome.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Licença especial do ruído – Música com DJ  

De acordo com o n.º 1 do art.º 15º 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 de15 €.  

Prolongamento de horário de funcionamento (5Horas)  

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 regulamento de abertura e funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público 

e de prestação de serviços) 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 capítulo I da tabela de taxas e licenças 25,00 €”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o prolongamento do horário até ás 4:00 horas 

da manhã.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA N.S. DAS CANDEIAS  

RUA DA CADEIA – CANELAS  

REMODELAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DO CENTRO DE  

CONVÍVIO, PARA CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO  

86 - Foi presente o processo da Associação de Assistência N.S. das Candeias, Canelas, sobre 

a obra de alteração / ampliação do edifício destinado a centro de dia e serviço de apoio 

domiciliário.  

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 às 

obras de alteração/ampliação do edifício destinado a centro de dia e serviço de apoio 

domiciliário, nos termos do artigo 20º do RJUE, em consonância com os pareceres emitidos 

pelas respetivas entidades consultadas.  

Caso se decida sobre o deferimento da pretensão, deverá ser notificado o interessada a 

requerer, nos termos do n.º4 do artigo 20º do RJUE, a aprovação dos projetos de 

especialidades previstos no n.º 5 do artigo 11º da Portaria n.º1110/01 de 19/9.  

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.  

Com os referidos projetos, deverá ainda ser apresentado planta de implantação 

georreferenciada em formato digital (DWG), de acordo com o  artº 39º do RMUE.  

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

requerente e  ainda, sem prejuízo da aprovação supra referida, que se promova a consulta 

devida à Junta de Freguesia respetiva.”  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura de acordo com a 

informação dos serviços, mandando proceder em sua conformidade.  

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. 


