
 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 6 DE MARÇO DE 2014 

 

Nº 5 /2014 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Maria José 

Fernandes Lacerda, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Luís Manuel Teixeira de Sousa 

Ribeiro e Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Vice-Presidente José Manuel Gonçalves.  

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 maioria com abstenção da Vereadora Maria 

José Fernandes Lacerda, por não ter estado presente.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

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

providência cautelar que foi intentada sobre a empreitada da requalificação da escola EB 2,3.  

O Presidente esclareceu que a ação prende-se com o concurso público da empreitada. Uma 

das empresas concorrentes, classificada em 3º lugar, não concordou com a análise e avaliação 

do júri do concurso, solicitando ao tribunal a anulação do ato de adjudicação e consequentes 

procedimentos.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro colocou novamente o assunto do piso dos 

troços da Avª Sacadura Cabral, estrada que liga a quinta do Cedro à Rua da Lousada junto do 

armazém da Casa do Douro e o troço entre a Casa do Povo de Godim ao Centro Escolar das 

Alagoas.  

O Presidente informou que em relação ao piso da Avª Sacadura Cabral, com a fixação de bom 

tempo, irá ser possível a sua reparação. Já quanto ao outro troço vai mandar verificar a sua 

condição para serem tomadas as devidas providências.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro pediu que lhe sejam fornecidas cópias dos 

mapas que os serviços enviam mensalmente para o Siial, onde figuram entre outros, os dos 



fundos disponíveis, PAEL, pagamentos em atraso e quadro de pessoal. Mais solicitou que lhe 

sejam também fornecidos os mapas dos meses de novembro, dezembro/2013 e janeiro/2014.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva solicitou esclarecimentos dos 

riscos possíveis da providência cautelar, interposta sobre a requalificação da obra da escola 

E.B 2,3 do Peso da Régua.  

O Presidente explicou que o maior risco são os prazos a cumprir na execução física da obra, 

os quais podem colidir com os prazos estipulados pelos fundos comunitários.  

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva solicitou que fossem tomadas medidas para 

que o traço contínuo existente na Rua Guedes de Amorim deixasse de existir, passando este a 

tracejado, o que evitaria a constante transgressão ás regras de trânsito causadas pelo 

estacionamento indevido de viaturas.  

O Presidente explicou que o traço contínuo existente foi intencional, para que o 

estacionamento naquela via não se efetuasse.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou informação acerca da postura de 

trânsito.  

O Presidente informou que a postura de trânsito está desatualizada e que no momento está em 

estudo e elaboração uma nova postura de trânsito.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro pediu esclarecimento acerca do pagamento 

do subsídio a atribuir ás festas de S. Faustino no Peso da Régua.  

O Presidente informou que o subsídio vai ser atribuído, normalmente, à Junta de Freguesia do 

Peso da Régua.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro questionou a licença de ocupação da via 

pública referente á obra que se está a realizar nos terrenos da ex- Casa Ermida junto do 

Mercado Municipal, visto não estarem a ser cumpridas as normas de afastamento 

estabelecidas na R.G.E.U.  

O Presidente explicou que todas as situações, foram equacionadas, sendo a existente a que 

lhe pareceu mais equilibrada e de bom senso. A Câmara já tomou medidas naquele espaço, 

nomeadamente o reposicionamento da passadeira ali existente. No entanto continua atento a 

uma melhor solução.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 20 de fevereiro a 5 de março /2014 – Saldo do dia 5 de março – 

Setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta cinco euros e oitenta cinco 

cêntimos.  

 

DELRIO WINE & LOUNGE BAR  

AVENIDA JOÃO FRANCO  

PESO DA RÉGUA 



ALARGAMENTO DO HORÁRIO  

DE ENCERRAMENTO 

26 - Foi presente um requerimento de Eliseu Adélio Ribeiro gerente do Delrio Wine & Lounge 

Bar, a requerer autorização para o alargamento do horário de encerramento do 

estabelecimento, para as 4:00 horas ás 6ªs feiras, sábados e vésperas de feriados.  

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 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.  

Segundo informação prestada pela DGT o processo de licenciamento acústico ainda não se 

encontra concluído”.  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido de alargamento de horário, por não se 

encontrarem ainda cumpridas as condições constantes do licenciamento do estabelecimento 

no que se refere ao estudo de comportamento acústico do mesmo e por existirem, no caso em 

concreto, queixas formais sobre o seu funcionamento.  

 

RUBEN CIRCUS 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE  

INSTALAÇÃO  

PESO DA RÉGUA 

27 - Foi presente um requerimento de Mário Ruben Freitas, gerente do Ruben Circus do Porto, 

a requerer autorização para a instalação e funcionamento do circo na cidade do Peso da 

Régua, no parque de estacionamento junto á Avª de Ovar.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 18º do D.L. 309/2002 de 16/12, sendo obrigatória a 

obtenção de licença municipal para a realização deste tipo de espetáculo. 

As taxas a cobrar são as previstas no art.º 30 da tabela de taxas e licenças:  

1º No primeiro dia ------------------   6,88 €  

2º Por cada dia adicional, além do primeiro ----------------------3;45 €  



Quanto ao local solicitado (parque de estacionamento em frente ao banco Santander Totta), o 

mesmo não tem sido utilizado para a realização de circos, ficando no entanto á consideração 

de V.Exª “.  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido. No entanto autorizou que essa 

instalação se faça nos terrenos do Clube Caça e Pesca do Alto Douro.  

 

CAFÉ “ MEU JARDIM “  

SARA MARIA PARDAL COUTINHO  

PEDIDO DE ALARGAMENTO DE  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

PARA A FESTA TEMÁTICA ALUSIVA  

AO CARNAVAL  

28 - 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, Peso da Régua, a requerer o alargamento do horário de funcionamento 

para a festa temática alusiva ao carnaval que irá decorrer no dia 28/02/2014 para 01/03/2014. 

O horário pretendido será até ás 4:00 horas da manhã do dia 01/03/2014.  

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 €.  

Quanto ao prolongamento do horário de funcionamento (4:00 horas).  

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”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, e por se tratar de um evento alusivo a um festejo tradicional.  

Remeta-se à Reunião de Câmara para ratificação deste despacho”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

ASSOCIAÇÃO VIVER CANADELO  

E SERRA DO MARÃO - AMARANTE  



PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA  

REALIZAÇÃO DE PROVA DESPORTIVA  

29 - Foi presente um requerimento da Associação Viver Canadelo e Serra do Marão com sede 

em Canadelo, Amarante, a requerer autorização para a realização de prova desportiva no dia 3 

de maio em Sedielos.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Nos termos da alínea e) do n.º 2 do art.º 7 do Dec. Reg nº 2-A/2005 as câmaras devem emitir 

parecer sobre a realização das provas que decorram nas vias sobre a sua jurisdição, mas a 

respetiva licença desportiva deve ser emitida pela Câmara Municipal onde a prova termine, 

neste caso a Câmara Municipal de Amarante. Não nos compete por isso emitir a licença, mas 

apenas dar parecer sobre a sua realização”.  

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

“ À reunião de câmara, propondo a emissão de parecer favorável à realização da prova”. 

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável à realização da prova.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

PETRÓLEOS DE PORTUGAL  

PETROGAL S.A  

RUA DA FERREIRINHA  

PESO DA RÉGUA 

30 - Foi presente para aprovação o licenciamento da obra de alteração / ampliação do edifício 

de apoio do posto de abastecimento de combustíveis de Petróleos de Portugal, Petrogal S.A, 

na Rua da Ferreirinha, Peso da Régua.  

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

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

apoio do posto de abastecimento de combustíveis e arranjos exteriores, nos termos previstos 

do RJUE, nas seguintes condições:  

- Prazo para execução da obra de 1 mês, conforme programação proposta pelo requerente.  

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

valor de 18 000,00 €.  

Caso se decida sobre o deferimento do licenciamento, nos termos previstos no art.º 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.  



O licenciamento da operação urbanística e a emissão do alvará fica sujeito ao pagamento das 

taxas devidas, nos termos do Regulamento de Taxas.  

Dadas as características dos trabalhos, não será de aplicar a vistoria à implantação pelos 

nossos serviços, previstos no art.º 88º do RMUE.  

Mais se propõe comunicar à CRP, o levantamento do embargo anotado”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o licenciamento requerido.  

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. 


