
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 26 DE JUNHO DE 2014 

 

Nº 13 /2014 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

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

Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro e Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva, 

Maria José Fernandes Lacerda  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Vereador.  

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 Presidente Nuno 

Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves e Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva, 

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.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva informou o executivo da 

dificuldade que sentem os utilizadores e moradores da estrada que liga o Rodo a Loureiro 

devido ás obras que aí se estão a realizar.  

O Presidente explicou que a obra em questão é da responsabilidade da empresa que está a 

instalar o gás e que têm sido recorrentes os problemas com esta firma. No entanto a autarquia 

vai mandar verificar o informado para e se possível tomar as devidas providências.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva chamou também a atenção 

para a feitura de muros naquela via com pedras de grandes dimensões os quais são deixadas 

na própria via por vários dias, sem qualquer sinalização.  

Também solicitou pormenores sobre o alargamento de funcionamento do Jardim de Infância de 

Loureiro até ao mês de agosto.  

O Vice – Presidente informou que teve conhecimento de que a Junta de Freguesia irá 

proporcionar esse alargamento ás crianças daquela freguesia.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou informação sobre o fornecimento 

do serviço de limpeza da cidade, para quando, já que os contentores do lixo estão bastante 

degradados.  



 

O Presidente esclareceu que estará para breve a adjudicação desse serviço faltando somente 

o visto do tribunal de contas d o procedimento concursal.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro questionou da existência de novos 

desenvolvimentos sobre o Hospital D. Luís I.  

O Presidente informou que não existe mais nenhum desenvolvimento em relação á última 

informação prestada.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro chamou a atenção para o péssimo estado 

que se encontra a via que serve o loteamento junto ao Pavilhão Gimnodesportivo.  

O Presidente informou que é um dos locais que a Câmara tem sinalizado para intervir logo que 

as condições económicas o permitam.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro perguntou se existia algum 

desenvolvimento sobre o ensino pré-escolar e se já era conhecido o seu n.º de inscrições.  

O Vice – Presidente informou que desde o último esclarecimento prestado não existe mais 

nenhum dado relevante e que sobre as inscrições, ainda não era conhecido o seu n.º de 

inscrições.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro informou que teve conhecimento de que a 

Casa do Douro tinha como limite, para assinar o acordo com o Governo, até amanhã, dia 27.  

O Presidente esclareceu que sobre este assunto a CIMDOURO fez chegar ao Governo a sua 

posição e que decidiu também solicitar uma audiência à Comissão de Agricultura. -- 

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro questionou para quando os acordos de 

transferência de competências para as Juntas de Freguesia.  

O Presidente informou que a Câmara está a estudar esta questão.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro deu conhecimento do mau estado da 

estrada de Covelinhas e questionou para quando a sua intervenção.  

O Presidente informou que não é possível adiantar uma data. Explicou que no momento o 

quadro comunitário não contemplava este tipo de situação, mas que a Câmara está atenta a 

este problema e á sua resolução.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 12 de junho a 25 de junho /2014 – Saldo do dia 25 de junho – 

Setecentos e setenta cinco mil e vinte euros e noventa seis cêntimos.  

 

PROPOSTA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO  

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS  

VOLUNTÁRIOS DO PESO DA RÉGUA  

87 – Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi presente uma proposta de atribuição de subsídio á 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 70 000,00 €.  

 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA  

DE S. MIGUEL DE FONTELAS/2014  

88 - Pela Comissão de Festas em Honra de S. Miguel de Fontelas, foi presente um 

requerimento a solicitar um subsídio para apoio á realização da festa em honra de S. Miguel, 

em Fontelas.  

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

 

SARA MARIA PARDAL COUTINHO  

CAFÉ “MEU JARDIM”  

SEDIELOS 

PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO  

DE FUNCIONAMENTO 

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

Sara Maria Pardal Coutinho, proprietária do café “ Meu Jardim “, com sede no lugar do 

Carvalho, Sedielos, a requerer o alargamento do horário de funcionamento até às 4:00h da 

manhã, nos dias 14 de junho para a comemoração do aniversário do estabelecimento e dia 27 

a celebração de aniversário de um cliente.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 2 do artigo 2º 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 e3m 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 €”. 

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

“ Deferido, por motivo de urgência, o pedido relativo ao evento do dia 14.  

Remeta-se à reunião de câmara para ratificação deste despacho e decisão quanto ao evento 

do dia 27”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho referente ao dia 14/06/2014 e 

autorizar o alargamento do horário requerido para o dia 27/06/2014, com o pagamento das 

referidas taxas.  



 

 

CLUBE DE CAÇA E PESCA DO ALTO DOURO  

3ª MARATONA BTT DOURO POMBALINO  

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

Clube de Caça e Pesca do Alto Douro a solicitar apoio para a realização da 3ª Maratona BTT 

Douro Pombalino no dia 15 de junho/2014.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 43 do Regulamento Sobre atividades Diversas 

Sujeitas a Licenciamento Municipal (licenciamento de provas de âmbito municipal) e possui 

todos os elementos necessários ao seu deferimento.  

A taxa a pagar é de 15 €.  

Quanto á isenção de pagamento solicitada:  

Sem prejuízo das isenções previstas e em vigor, a câmara municipal poderá ainda conceder 

isenções do pagamento de taxas ao Município, ás pessoas coletivas do direito público, 

pessoas coletivas de utilidade pública, instituições particulares de solidariedade social, 

associações culturais desportivas e recreativas legalmente constituídas, associações e 

comissões de moradores e cooperativas de habitação económica, somente quanto a atos e 

factos que se destinem diretamente á realização dos seus fins”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, podendo ser emitido parecer favorável á realização da 

prova.  

Remeta-se á reunião de câmara para ratificação do despacho e deliberação quanto ao pedido 

da isenção de taxas”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

Mais deliberou isentar o pagamento das referidas taxas.  

 

MUNICÍPIO DE SABROSA  

PASSEIO GOLDWING CLUBE DE PORTUGAL  

91 - Foi presente para ratificação o despacho exarado no ofício do Município de Sabrosa a 

requerer parecer favorável para a realização do passeio Goldwing Clube de Portugal a realizar 

nos dias 20 e 21 de junho.  

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 ratificar o despacho.  

 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS ABEIRA DOURO  

S. JOÃO DO RIO 

LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFÍCIO  



 

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

Associação Amigos Abeira Douro a solicitarem autorização para a realização dos espetáculos, 

procissão, marcha de S. João e arraial, a decorrer nos dias 21,22,23 e 24 de junho, no Cais da 

Régua.  

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 

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

deverá ser emitido parecer pelo Gabinete Técnico Florestal.  

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 €”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo o presente despacho ser submetido a ratificação 

pela Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

RS EVENTOS 

BEATRIZ GOMES 

PASSEIO DE S. PEDRO AUTOMÓVEIS 

ANTIGOS E DESPORTIVOS 

93 - Pela RS Eventos foi presente um ofício a requerer parecer favorável para a realização de 

um passeio para Automóveis Antigos e Desportivos, a levar a efeito no dia 29 de junho/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 ao requerido.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva não participou nesta 

deliberação por se considerar impedida.  

 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO 

DA FERRARIA – SEDIELOS  

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE PROVA  

DE ATLETISMO  

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

Grupo Desportivo e Recreativo da Ferraria a requererem autorização para a realização da 

prova de atletismo, no dia 22 de junho/2014.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  



 

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 43 do Regulamento Sobre Atividades Diversas 

Sujeitas a Licenciamento Municipal (provas desportivas de âmbito municipal) e possui todos os 

elementos necessários ao seu deferimento.  

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.  

 

NEXPLORE PORTO 

REALIZAÇÃO DE PROVA DE CICLISMO-  

MOUNTAIN QUEST 

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

Nexplore Porto para a realização da Prova de Ciclismo Mountain Quest no dia 21/06/2014.  

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”.  

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.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

MARIA HELENA ALVES DO CASTELO MARQUES  

COVELINHAS, PESO DA RÉGUA  

PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE UM STAND DE  

VENDA DE GELADOS  

96 - Foi presente um requerimento de Maria Helena Alves do Castelo Marques, residente no 

Lugar da Laranjeira, Covelinhas, Peso da Régua, a solicitar licença para ocupação de um 

espaço de domínio público, por um período de três meses (junho, julho e agosto), para 

instalação de um stand de venda de gelados.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Nada a opor à ocupação nas condições doa anos anteriores, para os meses solicitados com 

área de 2 m2”  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido, com o pagamento da referida taxa.  

 

CARLOS JORGE GUEDES TEIXEIRA  

CAFÉ CONVÍVIO –  



 

POIARES – PESO DA RÉGUA  

PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE ESPLANADA  

97 - Foi presente um requerimento de Carlos Jorge Guedes Teixeira, proprietário do 

estabelecimento comercial “ Café Convívio “, Poiares, a requerer licença de esplanada, para a 

utilização de 20 m2 da via pública, durante os meses de junho a outubro/2014. 

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Nas condições doa anos anteriores, nada a opor ao deferimento do pedido para ocupar o 

espaço público (20 m2), durante os meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, 

mediante o pagamento das taxas devidas”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido, com o pagamento da referida taxa.  

 

JOSÉ COUTINHO DE SOUSA 

PASSOS – SEDIELOS 

PESO DA RÉGUA 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

98 - Foi presente um requerimento de José Coutinho de Sousa, residente no Lugar de Passos, 

freguesia de Sedielos, Peso da Régua, a requerer parecer favorável á constituição de 

compropriedade, do prédio rústico inscrito sob o artigo 125-E, da freguesia de Sedielos.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Nada a opor. Propõe-se parecer favorável à constituição de compropriedade para o prédio 

rústico suprarreferido, nos termos do art.º 54º da Lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão da 

competente certidão.  

Da constituição/ampliação do nº de compartes de prédios rústicos, não resulta o direito ao 

parcelamento físico do prédio em violação do RJUE.  

Deverá ainda solicitar nos serviços planta de localização adequada, mediante pagamento de 

taxa devida”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao requerido.  

 

VALENTIM ALVES COSTA  

FERRARIA – SEDIELOS  

CERTIDÃO DE REALIDADE AUTÓNOMA  

99 - Foi presente um requerimento de Valentim Alves Costa, residente no Lugar da Ferraria, 

Sedielos, Peso da Régua, proprietário dos prédios urbanos, inscritos na matriz sob os art.º 

1404 e 1405 a requerer certidão em que os prédios em causa constituem uma realidade 

materialmente autónoma á data da entrada em vigor da lei dos loteamentos.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Nada a opor. Propõe-se emissão de certidão, relativa aos prédios identificados, em que os 

mesmos constituem uma realidade materialmente autónoma á data da entrada em vigor da lei 

dos loteamentos – DL 289/73 de 06/06”.  

A Câmara deliberou por unanimidade mandar emitir a certidão requerida.  



 

 

FERNANDO P.M. LACHADO  

LOUREIRO 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

100 - Foi presente um requerimento de Fernando Pinto Mesquita Lachado, residente na Rua 

Padre Teixeira de Carvalho, lote 1, 1º Dtº Trás, Godim, Peso da Régua, a requerer parecer 

favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico no Lugar de Paradela, Loureiro, 

inscrito na matriz predial rústica sob o art.º 427-A.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“Nada a opor. Propõe-se parecer favorável à constituição de compropriedade para o prédio 

rústico suprarreferido, nos termos do art.º 54º da Lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão da 

competente certidão.  

Da constituição/ampliação do nº de compartes de prédios rústicos, não resulta o direito ao 

parcelamento físico do prédio em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao requerido.  

 

MANUEL FERNANDO SOUSA ALVES  

UNIÃO DE FREGUESIA DE MOURAMORTA  

VINHÓS 

PESO DA RÉGUA 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

101 - Foi presente um requerimento de Manuel Fernando Sousa Alves, residente na freguesia 

de Fontes, Santa Marta de Penaguião, a requerer parecer favorável á constituição de 

compropriedade sobre a parte rústica do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o art.º 52-

E.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Sem prejuízo da notificação de áreas, nada a opor.  

Propõe-se parecer favorável á constituição de compropriedade para o prédio rústico supra - 

referido, nos termos do art.º 54º da Lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão da competente 

certidão.  

Da constituição/ampliação do nº de compartes de prédios rústicos, não resulta o direito ao 

parcelamento físico do prédio em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao requerido.  

 

JOSÉ TEIXEIRA CAMPOS  

PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE QUIOSQUE  

DE GELADOS NA AVENIDA DE OVAR  

PESO DA RÉGUA 



 

102 - Foi presente um requerimento de José Teixeira Campos a requerer autorização para a 

colocação de um quiosque de venda de gelados “ Olá “ entre a Avª de Ovar e Avª do Douro, 

até ao final de setembro.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Nada a opor à concessão da licença para ocupação solicitada, no lugar suprarreferido, nas 

condições anteriores 4 ou 5 meses – 8 m2”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, condicionada ao início das obras 

que vão ter lugar naquele espaço pelo IPTM.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


