
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 22 DE DEZEMBRO 2016 

 

Nº 26 /2016 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Luís Manuel Teixeira de 

Sousa Ribeiro, Mário Francisco Cancela Mesquita Montes e Margarida Maria Teixeira Osório 

Rodrigues da Silva.  

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

Maria José Fernandes Lacerda Vereadora.  

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

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Vereador Manuel Paiva solicitou informação sobre a data, que irá ocorrer no encerramento 

da Rua Marquês do Pombal a veículos.  

O Presidente informou que está a ser estudado com a G.N.R. um modelo para o seu 

encerramento.  

A Vereadora Margarida Osório solicitou esclarecimento sobre uma proposta já apresentada e 

aprovada, para a atribuição de um nome ao teatrinho.  

O Presidente informou que o assunto tem que ser apresentado a todos os parceiros que gerem 

aquele espaço ou seja o IVDP e o Museu do Douro.  

A Vereadora Margarida Osório informou que o caminho do Tondela que liga com a Praça 

Renato Aguiar está cada vez pior no que respeita à iluminação pública e que já contactou os 

serviços da E.D.P. os quais lhe transmitiram do não conhecimento de tal avaria.  

A Câmara Municipal apresentou e aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

“Margarida Fernandes Eiras era natural de Vila Seca de Poiares, Peso da Régua, onde nasceu 

há 89 anos.  

Viúva de José Lacerda, deixa três filhos, três netos, mas também a estima e o respeito das 

inúmeras pessoas que privaram com ela e lhe reconhecem um enorme amor à terra que a viu 

nascer e onde constituiu família. Proprietária vitivinícola, Margarida Fernandes Eiras ajudou 



 

não só as pessoas com parcos recursos económicos, que laboraram na sua Quinta, mas 

também outras famílias que recorreram à sua ajuda. É, por isso, recordada como uma 

benfeitora. 

No desempenho de papel de mãe, educou para a vida três filhos: Margarida Fernandes 

Lacerda, José Agostinho Fernandes Lacerda e Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora da 

Câmara Municipal do Peso da Régua.  

A Câmara Municipal do Peso da Régua manifesta pesar pela sua morte e apresenta sentidas 

condolências a toda a família.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

231 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 7 de dezembro a 21 de dezembro /2016 – Saldo do dia 21 de 

dezembro – Quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três euros e sessenta e 

dois cêntimos.  

 

232 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JOÃO DE ARAÚJO CORREIA CORTA MATO 

ESCOLAR 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento do 

Agrupamento de Escolas Dr. João de Araújo Correia a requerer parecer favorável para a 

realização da Prova Corta-Mato Escolar no dia 14 de dezembro.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido está de acordo com o previsto no n.º 1 do 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.  

Possuem seguro da escola e a prova é realizada em parceria com a G.N.R.  

A taxa a pagar é de 15 €”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser remetido à Câmara Municipal 

para ratificação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

233 - PLANO ANUAL DE FEIRAS 

Foi presente pela DAF para aprovação o plano anual de feiras para o ano de 2017.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o plano anual de feiras.  

 

234 - PEDIDO DE LICENÇA DE RUÍDO  

Foi presente um requerimento de Carlos Mota e Luís Restauração Lda, para emissão de uma 

licença especial de ruído para o período compreendido entre as 22.00 a 04.00 do dia 23 de 

dezembro do presente ano, para um convívio de Natal.  

Traz informação das taxas e Licenças do teor seguinte:  



 

“Licença especial de ruído - De acordo com o nº1 do art.º15 do Dec. Lei 9/2007 de 17/01, cabe 

ao Município autorizar a realização de atividades ruidosas temporárias. O requerido está 

tipificado na alínea f) do nº1 do art.º 2 e possui todos os elementos estipulados no nº2 do 

art.º15 da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15€”.  

“Prolongamento do horário de funcionamento (04.00h) – 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 (nº1 do art.º3 do regulamento de abertura e 

funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços), que 

terá que analisar que 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 

ligadas 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 nº91 do capítulo I da tabela de taxas e licenças…25€”  

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

serviços.  

 

235 - PEDIDO DE REDUÇÃO DE TAXAS  PRATICADAS NA FEIRA E MERCADO 

MUNICIPAL 

Foi presente um requerimento da associação de Feiras e Mercados da Região Norte a solicitar 

a redução de taxas praticadas na feira e Mercado Municipal.  

Traz informação do chefe da DAF com teor seguinte:  

“Estipula o art.º12 do regulamento da atividade do comercio a retalho exercida de forma não 

sedentária, eu de acordo com os princípios da legalidade, imparcialidade, capacidade 

contributiva e justiça social, poderá o Município, no domínio das atribuições e competências 

que lhe estão cometidas, conceder isenção e reduções.  

Também determina o mesmo regulamento, no art.º 601º, que qualquer dúvida e omissão que 

eventualmente surjam na aplicação ou interpretação do regulamento, serão resolvidas 

mediante deliberação da Câmara Municipal.  

Assim, tendo em conta que os princípios da legalidade, imparcialidade e capacidade 

contributiva estarão sempre cumpridos, independentemente do tipo de decisão a tomar, restará 

somente para analise de V.ª Ex.ª, que certamente influenciará na decisão final, o principio da 

justiça social é neste principio que se fundamentará qualquer deliberação a tomar sobre o 

requerido.  

No entanto também informo que este setor, por deliberação da assembleia Municipal de 

29/09/2011 já beneficiou de uma redução da taxa em 30%.  

O regulamento de taxas e licenças não é atualizado desde 2010.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido tendo em conta os antecedentes 

deste tipo de taxas.  

 

236 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS COLETIVIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS E 

JUVENIS 

Tendo por base as atividades de natureza desportiva, juvenil, cultural, musical, recreativa e 

social desenvolvidas no Concelho e a própria dinâmica associativa, aliadas ao trabalho que a 

Autarquia desenvolveu em parceria com as Associações, de forma a rentabilizar recursos 

disponíveis e diversificar a oferta, recreativa, cultural e de solidariedade no concelho e de 

acordo com a alínea u) do número 1, do artigo 33, da Lei nº 75/13 de 12 de setembro, 

proponho a atribuição dos seguintes subsídios:  

 

Associações Juvenis – 02/04.07.01 

AEP grupo 116 – Loureiro                                                                                    700,00 € 

AEP grupo 21 – Peso da Régua                                                                             700,00 € 

Agrupamento 282 CNE – Godim                                                                          700,00 € 

Agrupamento 840 CNE – Moura Morta                                                                700,00 € 

Guias e Escuteiros da Europa                                                                                700,00 € 

Associação Desportiva Juventude Fim do Mundo                                             1 000,00 € 

Associação “ Douro Inédito”                                                                              1 500,00 € 

Associações de Solidariedade – 02/04.07.01 

ARDAD                                                                                                              1 500,00 € 

Associação Companhia dos Animais Abandonados                                             750,00 € 

Conferência S. Vicente de Paulo de Godim                                                          600,00 € 

Conferência S. Vicente de Paulo do Peso da Régua                                             600,00 € 

Cruz Vermelha                                                                                                    2 000,00 € 

Associações Culturais e Recreativas – 02/04.07.01 

Academia de Música da Régua                                                                          1 500,00 € 

Associação “Tear Douro                                                                                     1 500,00 € 

Associação Desportiva e Cultural de Alvações do Tanha                                  1 000,00 € 

Grupo Coral de Nossa Senhora do Socorro                                                           600,00 € 

Grupo Cultural e Artístico Nossa Senhora das Neves                                           600,00 € 

Associação “Bom Amis e Acompaniados” - Canelas                                        1 000,00 € 

Grupo de Cantares “Os Rabelos do Douro”                                                       3 000,00 € 

Rancho Folclórico de Loureiro                                                                           1 500,00 € 

Rancho Folclórico e Recreativo de Godim                                                         3 000,00 € 

Considerando que as Refeições de Natal dos Seniores do Concelho que decorreram entre os 

dias 14 e 21 do mês de dezembro, foram promovidas segundo o modelo definido pela Câmara 

Municipal, baseando-se este em, parcerias estabelecidas com diversas instituições de 

solidariedade social do Concelho, com o intuito da realização destes eventos que, garantem 



 

um maior convívio pela proximidade entre os seniores das Freguesias, bem como, promove a 

abertura das instituições à comunidade.  

Proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea u), do n.º 1, do art.º 33º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apoie as instituições que copromoveram a realização das 

refeições comemorativas do Natal com subsídios nos seguintes valores: 

Associação de Assistência N.Srª das Candeias                                                  2 565,00 € 

Casa do Povo de Fontelas – Centro Comunitário                                              6 625,45 € 

Centro de Dia da Casa do Povo de Vilarinho dos Freires                                  2 375,00 € 

Associação Cultural e Beneficente de Santa Maria de Sedielos                        2 156,50 € 

Centro Social e Paroquial D. Manuel Vieira de Matos – Poiares                       3 068,50 € 

Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua                                                   3 135,00 € 

Tendo por base as atividades de natureza desportiva, juvenil, cultural, musical, recreativa e 

social desenvolvidas no Concelho e a própria dinâmica associativa, aliadas ao trabalho que a 

Autarquia desenvolveu em parceria com as Associações, de forma a rentabilizar recursos 

disponíveis e diversificar a oferta, recreativa, cultural e de solidariedade no concelho e de 

acordo com a alínea u) do número 1, do artigo 33, da Lei nº 75/13 de 12 de setembro, 

propõem-se anual a atribuição de subsídios às associações reguenses.  

No âmbito da legislação supra mencionada, conjugada com o Programa de Apoio ao 

Associativismo, propõe-se a cedência de instalações para as associações inframencionadas 

com o respetivo custo associado.  

Esta proposta decorre do facto de as Associações não possuírem autonomia financeira para 

suportar os custos decorrentes do arrendamento de espaços com as condições físicas 

necessárias para o desenvolvimento das suas atividades.  

 

Associações Juvenis 02/04.07.01 

Associação Cultural e Recreativa Juventude de Sedielos - ---------------------    6.000,00€ 

Agrupamento 840 CNE – Moura Morta- -----------------------------------------    5.000,00 € 

Associações de solidariedade - 02/04.07.01 

ARDAD - ----------------------------------------------------------------------------   12.000,00 € 

Centro D. Manuel Vieira de Matos - ------------------------------------------------  3.600,00€ 

Centro de Dia de Vilarinho dos Freires - -------------------------------------------- 3.600,00€ 

Associações Culturais e Recreativas - 02/04.07.01 

Grupo de Cantares "Os rabelos do Douro" - ---------------------------------------  6.000,00€ 

Associação de Emigrantes de Sedielos - --------------------------------------------  3.600,00€ 

Associações Desportivas - 02/04.07.01 

Clube de Voleibol da Régua - -------------------------------------------------------   3.600,00€ 

Associação Desportiva de Godim - -------------------------------------------------- 6.000,00€ 

Associação de Árbitros "Sequeira Teles" - ----------------------------------------  6.000,00 € 

Associação de Caçadores de Canelas - ----------------------------------------------  3.600,00€ 

Automóvel Clube da Régua - --------------------------------------------------------  6.000,00 € 



 

Outras Associações - 02/04.07.01 

Universidade Sénior - ---------------------------------------------------------------- 12.000,00 € 

Universidade Aberta - --------------------------------------------------------------- 12.000,00 € 

 “Tendo por base as atividades de natureza desportiva, juvenil, cultural, musical, recreativa e 

social desenvolvidas no Concelho e a própria dinâmica associativa, aliadas ao trabalho que a 

Autarquia desenvolveu em parceria com as Associações, de forma a rentabilizar recursos 

disponíveis e diversificar a oferta, recreativa, cultural e de solidariedade no concelho e de 

acordo com a alínea u) do número 1, do artigo33, da Lei nº 75/13 de 12 de setembro, propõem-

se anual a atribuição de subsídios às associações reguenses.  

No âmbito da legislação supra mencionada, conjugada com o Programa de Apoio ao 

Associativismo, propõe-se a cedência de instalações desportivas – Estádio Municipal Artur 

Vasques E Pavilhão Multiusos António Saraiva – para as associações inframencionadas 

desenvolverem as suas atividades, com o respetivo custo associado. 

 

Associações Desportivas - 02/04.07.01 

Sport Clube da Régua - -------------------------------------------------------------  58.336,00 € 

Futebol Clube de Fontelas - ------------------------------------------------------    10.520,00 € 

Clube de Caça e Pesca do Alto Douro - ----------------------------------------      7.188,00 € 

Velhas Guardas - ------------------------------------------------------------------       6.730,00 € 

Veteranos do Régua FC - ---------------------------------------------------------      7.558,00 € 

Associação Desportiva de Godim - ----------------------------------------------    10.853,00 € 

Associação Amigos Abeira Douro - ---------------------------------------------    13.456,50 € 

Outras entidades 

EB2-3 do Peso da Régua - --------------------------------------------------------   16.643,00 € 

Tendo por base as atividades de natureza desportiva, juvenil, cultural, musical, recreativa e 

social desenvolvidas no Concelho e a própria dinâmica associativa, aliadas ao trabalho que a 

Autarquia desenvolveu em parceria com as Associações, de forma a rentabilizar recursos 

disponíveis e diversificar a oferta, recreativa, cultural e de solidariedade no concelho e de 

acordo com a alínea u) do número 1, do artigo 33, da Lei nº 75/13 de 12 de setembro, 

propõem-se anual a atribuição de subsídios às associações reguenses.  

No âmbito da legislação supra mencionada, conjugada com o Programa de Apoio ao 

Associativismo, propõe-se a cedência de transporte para as associações inframencionadas 

com o respetivo custo associado.  

 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE GODIM 9.472,50 € 

ASSOC.DESP.E CULT DE ALVAÇÕES DO TANHA 1.114,50 € 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS ABEIRA DOURO 14.883,00 € 

ASSOCIAÇAO GODIBOMBOS 1.482,00 € 

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS-

CANELAS 1.905,00 € 



 

BANDA JUVENIL SALESIANA DE POIARES - FUNDAÇÃO 2.073,00 € 

B.VOLUNTÁRIOS DE PESO DA RÉGUA 1.597,50 € 

C.N.ESCUTAS-AGRUP.Nº282-GODIM 252,00 € 

CASA DO POVO DE FONTELAS 1.099,50 € 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL VIEIRA DE MATOS 411,00 € 

CENTRO DE SAÚDE DE PESO DA RÉGUA 633,00 € 

CLUBE CAÇA E PESCA ALTO DOURO 6.571,50 € 

CLUBE VOLEIBOL DE PESO DA RÉGUA 7.855,50 € 

COMISSÃO DE FESTAS DA SEMANA SANTA-CANELAS 198,00 € 

COMISSÃO DE FESTAS DE Nª Srª SOCORRO 234,00 € 

COMISSÃO DE FESTAS DE POIARES 834,00 € 

COMISSÃO DE FESTAS DE CANELAS 30,00 € 

COMISSÃO DE FESTAS DE VILARINHO DOS FREIRES 30,00 € 

ESCOLA PROFISSIONAL DO RODO 36,00 € 

ESCUTEIROS DE PORTUGAL Nº21 574,50 € 

FCFONTELAS 7.342,50 € 

FREGUESIA DE LOUREIRO 124,50 € 

FREGUESIA POIARES CANELAS 120,00 € 

GRUPO DE BOMBOS VILARINHO DOS FREIRES 1.087,50 € 

GRUPO 116 DE ESCUTEIROS DE LOUREIRO 862,50 € 

MUSEU DO DOURO 415,50 € 

O BAGUINHO 46,50 € 

PARÓQUIA DE PESO DA RÉGUA E GODIM 280,50 € 

PARÓQUIAS DE SEDIELOS,MOURA MORTA E VINHÓS 387,00 € 

RABELOS DO DOURO 10,50 € 

RANCHO FOLCLORICO E RECREATIVO DE GODIM 796,50 € 

RANCHO FOLCLORICO DE LOUREIRO 1.839,00 € 

RÉCCUA DOURO ULTRA TRAIL  244,50 € 

SPORT CLUBE DA RÉGUA 18.387,00 € 

TERTULIA JOÃO DE ARAÚJO CORREIA 2.160,00 € 

UNIVERSIDADE SÉNIOR 2.712,00 € 

VETERANOS DO RÉGUA FC 7.816,50 € 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

Pelos Vereadores do Partido Socialista foi presente a seguinte declaração de voto:  

“ Votamos favoravelmente esta proposta, por ela englobar um largo conjunto de Associações 

que prestam um real serviço público, não podemos deixar de registar que achamos insuficiente 

o valor atribuído à ARDAD. No que respeita à Academia de Música da Régua, achamos que o 

subsídio mencionado não devia ser atribuído”.  

 



 

DIVISÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS 

 

237 - LISTA ORDENADA DEFINITIVA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

Foi presente pela Divisão Desenvolvimento Social e Equipamentos, informação de lista 

ordenada final para atribuição de bolsas de estudo.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a lista apresentada.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

238 – FACHADAS DA CIDADE LDª 

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

E COMÉRCIO –  

RUA CRUZ DAS ALMAS – PESO DA RÉGUA 

Foi presente informação do chefe de serviços com o teor seguinte:  

“Tendo em conta o exposto, propõe-se a aprovação das alterações ao projeto de 

arquitetura, relativo ao pedido de aditamento das obras tituladas pelo alvará de obras de 

construção nº 9/16, nos artigos 20 do regulamento RJUE no lugar supra referido.  

Caso se decida sobre o deferimento da pretensão, nos termos do nº4 do art.20 do RJUE o 

interessado deve apresentar os projetos especializados e outros estudos necessários à 

execução da obra, previstos no nº5 do art.º11 da portaria nº232/2008 de 11/03 acompanhado 

do termo do coordenador do projeto a atestar a conformidade entre os projetos e quanto ao 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, e do qual deverá constar a 

indicação de todas as operações urbanísticas a realizar.  

Os projetos de especialidades que não sejam considerados necessários em função do tipo de 

obra executada ou a executar deverão ser justificados por um técnico habilitado, 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.”  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as alterações ao projeto de arquitetura de acordo 

com a informação dos serviços.  

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

239 - CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL PARA AQUISIÇÃO DE ENERGIA 

ELETRICA PARA AS INSTALAÇÕES DOS MUNICIPIOS DA CIMDOURO E AFINS “2017” 

ADJUDICAÇÃO 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada 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.  

 


