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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 18 DE SETEMBRO DE 2014 

 

Nº 19 /2014 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita 

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

da Silva, Manuel José Ramalho Ramos Paiva.   

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora.  

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 abstenção do Vereador Manuel 

José Ramalho Ramos Paiva 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.  

A Vereadora Margarida Osório começou por referir que a Feira do Livro iria ter início e que 

gostaria de recomendar, caso ainda houvesse tempo, que a atividade para fazer com as 

crianças do Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo fosse devidamente pensada, tendo em atenção a 

faixa etária a que se destina. Referiu por exemplo "O Pássaro da Alma" um belíssimo trecho, 

mas completamente desajustado para estas idades, acrescentando ainda que o Município 

deveria consultar os representantes destes ciclos (Coordenadores ou Membros do Conselho 

Municipal de Educação) e todos em conjunto pensarem e organizarem da melhor forma estas 

atividades.  

Perguntou ainda porque motivo, deixou a Autarquia de oferecer um livro a cada uma das 

turmas que visitava esta Feira. Este livro era escolhido pelas crianças com a ajuda do seu 

professor e era uma atividade importante.  

A Vereadora Margarida Osório solicitou informação sobre qual foi a posição da Autarquia face 

à decisão do Ministério da Educação de criar uma turma mista no Centro Escolar da Alameda.  

O Vice – Presidente sobre o problema da turma mista, informou que já tinha colocado por 

escrito essa questão ao ministério, e que essa situação iria acarretar sérios prejuízos para os 

alunos.  



 

A Vereadora Margarida Osório perguntou se a Autarquia ou a Região do Douro se tinha 

candidatado a Cidade Europeia do Vinho, que este ano vai ser atribuída a Portugal.  

Referiu que já tinha conhecimento que duas regiões o tinham feito, nomeadamente Monção e 

Melgaço - Vinho Verde Alvarinho e Reguengos de Monsaraz – Região Alentejana.  

O Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes informou que já se equacionou esse 

problema, mas que a uma organização desse tipo requer a preparação de um vasto programa 

de caráter técnico, científico, de animação e de promoção que exige tempo e a participação de 

um grande número de entidades locais, regionais e nacionais para além do necessário 

financiamento que é muito elevado. No seu entender, tal organização a ser equacionada, 

deveria sê-lo no âmbito da Associação Douro Alliance pois ao envolver as três cidades 

integrantes possibilitaria a criação de um programa mais diversificado bem como a repartição 

dos respetivos custos.  

Em relação ao local reservado ao aparcamento/estacionamento de autocaravanas junto ao 

Clube de Caça e Pesca, a Vereadora Margarida Osório perguntou se este espaço tem algum 

tipo de vigilância.  

O Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes informou que já se equacionou esse 

problema, mas que a situação económica atual não é compatível com este tipo de organização.  

Para terminar a Vereadora Margarida Osório referiu que tem vindo a notar de algum tempo 

para cá um certo desleixo em relação à sala destinada aos vereadores do Partido Socialista.  

Começaram por fazer desse espaço um local de arrecadação de algumas mesas, colocando 

umas sobre as outras, a falta de um cesto de papéis para o lixo, a falta de limpeza estando 

papéis e garrafas de plástico vazias em cima da secretária desde dezembro que não são 

retirados e por fim até o telefone de comunicação interna foi retirado.  

Referiu que foi o Sr. Presidente que indicou o espaço para a vereação e que gostariam que 

fosse dada a devida atenção. Solicitou ainda que se fosse possível colocassem lá na sala um 

computador para trabalho dos Vereadores.  

O Presidente da Câmara esclareceu que iria mandar verificar o que é informado e que o 

telefone iria ser colocado, já que este, como todos os outros, devido a uma avaria geral, 

tiveram que ser substituídos.  

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva questionou sobre o concurso da recolha dos 

resíduos sólidos urbanos.  

O Presidente da Câmara informou que o contrato já foi assinado, faltando somente o visto do 

Tribunal de Contas.  

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva pediu informação sobre os lugares de 

estacionamento para deficientes na Avª João Franco.  

O Presidente da Câmara informou que a distribuição daqueles lugares foram colocados em 

número adequado de forma a cobrir a totalidade do espaço.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro informou ter conhecimento que as Àguas 

de Trás os Montes está a celebrar acordos com algumas autarquias para o pagamento das 



 

dividas existentes e que as posições da CIMDOURO e as de algumas autarquias, não são 

coincidentes.  

O Vice – Presidente esclareceu que tem conhecimento que as Águas de Trás os Montes estão 

a celebrar esses acordos com as grandes autarquias.  

A CIMDOURO está a desenvolver um estudo, elaborado pelo Engº Nuno Cardoso, para que se 

possa viabilizar os pagamentos dos compromissos assumidos e o modelo a assumir para o 

futuro, estudo que estará realizado até ao final deste ano.  

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

havidas com os Srs. Presidentes de Junta acerca das novas competências.  

O Presidente informou que após algumas reuniões realizadas, constatou-se que a Câmara iria 

continuar a assumir as competências que tem no momento, já que essas a serem transferidos 

iriam acarretar, por não existir escala, um aumento de custos para as freguesias não 

melhorando o seu serviço.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro alertou para a existência de problemas nas 

caixas de saneamento que estão a ficar cheias de alcatrão, na obra de pavimentação das 

artérias junto ao pavilhão Gimnodesportivo.  

Também solicitou informação sobre a estrada de Vila Cova, Galafura.  

O Presidente da Câmara informou que o problema da estrada de Vila Cova, Galafura já está 

solucionado, sendo enviado o material necessário á Junta de Freguesia.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro questionou novamente do problema 

existente e já levantado noutras reuniões da Câmara sobre o lugar da Portela                        

Fontelas.  

Sobre este problema solicitou cópia das notificações e comunicações existentes.  

O Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes esclareceu que tem conhecimento que 

o munícipe já recebeu a notificação  e que o problema também está a ser analisado pela 

Divisão Técnica, mas que a sua conclusão será presente a uma futura reunião de Câmara.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro alertou a Câmara para que fossem 

tomadas providências acerca do tapume da obra que se está a realizar em frente ao mercado, 

já que tinha sido acordado remove-lo no menor espaço de tempo possível. Já passaram 180 

dias e o tapume ainda está colocado, prejudicando gravemente por quem ali passa.  

O Presidente da Câmara informou que os serviços irão questionar o promotor daquela obra 

para saber o porquê do atraso na remoção do tapume.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro questionou sobre a placa de informação de 

trânsito “ sujeito a demora “ colocado no início da rampa do cais junto á meia laranja.  

O Presidente da Câmara esclareceu que aquela placa sempre ali existiu e tem como objetivo 

informar os automobilistas que por ali passam da existência de possibilidade de demora devido 

à dinâmica de largar e receber passageiros dos barcos ali atracados. 

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou que na próxima reunião de câmara 

lhe fosse dada informação detalhada sobre os custos do passeio sénior.  

Também solicitou informação sobre os processos das Caldas do Moledo e IMT ( IPTM).  



 

O Presidente da Câmara informou relativamente ao processo das Caldas do Moledo que 

continuam as conversações com a Turismo Porto e Norte.  

Quanto ao IPTM o Presidente da Câmara esclareceu que é defendida a continuidade da 

estrutura sediada em Peso da Régua devido á sua especificidade e proximidade com os 

serviços que presta. Defende também que a tutela do IPTM deixe de pertencer ao IMT e passe 

a pertencer á Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL).  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 4 de setembro a 17 de setembro /2014 – Saldo do dia 17 de setembro 

– Oitocentos e oitenta seis mil, setenta e um euros e noventa cinco cêntimos. –  

 

AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO MÓVEL  

DE RESTAURAÇÃO TEMPORÁRIA DENOMINADO  

FARTURAS PINTO 

152 - Foi presente um requerimento de Carlos e António Pinto Farturas, Ldª, com residência no 

Lugar do Vinhô, nº 6, Fontes, a requerer autorização da instalação móvel de restauração 

temporária denominado de farturas Pinto na Avª de Ovar, junto ao parque de estacionamento 

de 20 a 28 de setembro do corrente ano.  

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 181 do regulamento de liquidação e cobrança de 

taxas municipais – (Atrelados estacionados para exercício de comércio e industria) - por dia – 

34,90€ .  

Quanto ao local (Av. de Ovar) cabe a V. Ex.ª pronunciar-se sobre a oportunidade da licença.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido num outro lugar, localizado no 

Parque de Estacionamento por cima do espaço até agora utilizado por esta firma na Avenida 

de Ovar.  

 

- PEDIDO DE COLABORAÇÃO  

NÚCLEO REGIONAL DO NORTE  

DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO  

153 - Foi presente um oficio do Núcleo Regional do Norte da liga Portuguesa contra o Cancro, 

solicitando a colaboração no sentido de conceder, à liga Portuguesa, a exclusividade na 

realização do peditório nos dias 31 de outubro 1,2,e 3 de novembro na área territorial do 

Município.  

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no decreto-lei n.º 87/1999 de 19 de março, e reúne os todos 

requisitos prenunciados no n.º 1 do art.º 1º e do art.º 2º.  

È o que me cumpre informar”.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  

NEXPLORE 

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

Nexplore Ldª, requerendo licença especial de ruído para a realização de um espetáculo de 

música com a atuação de bombos e cantares regionais, a ter lugar no dia 14 de setembro de 

2014, no Museu do Douro.  

Traz informação do Departamento de Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“De acordo com o n.º 1 do art.º 15.º do Dec. Lei 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar a 

realização de atividades ruidosos 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 ratificar o despacho.  

 

- TRAIL RUNNING –RECCUA DOURO ULTRA TRAIL  

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

Nexplore Ldª, solicitando o licenciamento para a realização da prova desportiva da modalidade 

trail running designada Reccua Douro Ultra Trail nos dias 13 e 14 de setembro de 2014.  

Traz informação da Secção de 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€.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

NOMEAÇÃO DO JURI PARA O  

PROCEDIMENTO CONCURSAL DE 

UM LUGAR DE CHEFE DE DIVISÃO  

PARA A DPDEGT  

156 – Pelo Sr. Presidente da Câmara, foi presente a proposta do teor seguinte:  

“ Considerando que o despacho datado de 12 de dezembro de 2013, procede à abertura de 

procedimento concursal para recrutamento de um titular de cargo de direção intermédia (Chefe 

de Divisão), para a Divisão de Planeamento, Desenvolvimento Económico e Gestão Território 

(DPDEGGT).  

Considerando que de acordo com o art.º 13, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, o Júri do 

concurso é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal.  



 

Assim, proponho que a proposta da Câmara Municipal para o Júri do procedimento concursal 

para recrutamento de um titular de cargo de direção intermédia, para a Divisão de 

Planeamento, Desenvolvimento Económico e Gestão Território, tenha a seguinte composição:  

-Presidente: José Carlos Constantino Fernandes  

-Vogais: José Daniel Meireles de Almeida Lopes  

                Vítor Jorge Mota de Carvalho 

A Câmara deliberou por voto secreto, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.  

Mais deliberou enviar a proposta para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAEL  

2º TRIMESTRE 2014 

157 – A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento.  

Mais deliberou enviar o documento para conhecimento à Assembleia Municipal.  

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS  

 

FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES  

DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO 

E AFINS – ANO 2015 

158 – Foi presente para aprovação a proposta acima mencionada.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada.  

Mais deliberou enviar a proposta para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

MARIA MARGARIDA MARTINS  

MOURA MORTA 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

159 - Foi presente um requerimento de Maria Margarida Martins, residente no Lugar da Praça, 

Moura Morta, Peso da Régua, a requerer parecer favorável para aumento da constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o art.º 292 – B da União de Freguesias 

de Moura Morta.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

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

rústico com o artigo 292-B, nos termos do art.º 54º da Lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão 

da competente certidão.  

Da constituição/ampliação do número 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.  



 

 

ANA MARIA FRIAS DA SILVA COUTINHO VEIGA  

VINHÓS – PESO DA RÉGUA 

CERTIDÃO DA COMPROPRIEDADE  

160 - Foi presente um requerimento de Ana Maria Frias da Silva Coutinho Veiga a requerer 

parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito sob o artº 100-E.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

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

rústico com o artigo 100-E, nos termos do art.º 54º da Lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão 

da competente certidão.  

Da constituição/ampliação do número 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.  

 

ANA MARIA FRIAS DA SILVA COUTINHO VEIGA  

VINHÓS – PESO DA RÉGUA 

CERTIDÃO DA COMPROPRIEDADE  

161 - Foi presente um requerimento de Ana Maria Frias da Silva Coutinho Veiga a requerer 

parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito sob o artº 395-E.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

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

rústico com o artigo 395-E, nos termos do art.º 54º da Lei n.º 64/2003, de 23/08, com emissão 

da competente certidão.  

Da constituição/ampliação do número 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.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


