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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 04 DE FEVEREIRO 2016 

 

Nº 3 /2016 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, 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: Vereadora Maria José Fernandes Lacerda.  

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

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Vice-Presidente José 

Manuel Gonçalves e Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro por não terem estado 

presentes.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou cópia do protocolo da cedência 

das instalações de captação de água do C.C.P.A.D., às Águas de Trás-os-Montes  (Águas do 

Norte).  

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva questionou sobre a situação da água recebida 

das Águas do Norte e o seu tratamento considerando que a mesma é corrigida em diversos 

parâmetros enquanto a água captada localmente apenas é corrigida com cloro. Solicitou ainda 

cópia das respetivas análises que deixaram de ser fornecidas como tinha sido já solicitado.  

Alertou para a possibilidade desta empresa de poder captar águas diretamente no Rio Douro, 

introduzindo-as na rede pública sem que a câmara exerça qualquer controle.  

O Presidente disse que o protocolo foi assinado na base da boa fé e confiança estando a 

situação devidamente salvaguardada.  

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

existente à Águas de Trás os Montes e Alto Douro. Questionou ainda o executivo sobre o papel 

da câmara na viagem á Polónia efetuada pelo Agrupamento de Escolas Dr. João de Araújo 

Correia.  



 

O Vice-Presidente informou que a viagem programada por aquele agrupamento está no 

seguimento de um projeto desenvolvido por aquela escola e o município no campo do 

empreendedorismo.  

Neste projeto existe a rotatividade de visitas, tendo o nosso concelho sido visitado em outubro 

último por alunos daquele país.  

Além destes países está também agendado, dentro deste espírito de rotatividade uma reunião 

com estabelecimentos de ensino alemães para que se desenvolva a possibilidade de oferta de 

estágios a alunos da nossa escola.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro alertou para a questão da segurança na 

escola Dr. João de Araújo Correia.  

 

O Vice-Presidente explicou que o problema está identificado, estando a ser analisado pela 

direção do agrupamento em colaboração com a G.N.R., colocando desde já a possibilidade de 

patrulhamento da equipa cinotécnica da G.N.R. no perímetro e no espaço escolar.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro questionou se o serviço efetuado de 

marcação de passadeiras vai ser alargado a outros locais e qual o seu custo.  

O Presidente informou que este serviço vai ser alargado somente à freguesia de Vilarinho dos 

Freires.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

7 -TESOURARIA 

Balancete – Período de 21 de janeiro a 03 de fevereiro /2016 – Saldo do dia 03 de fevereiro – 

Quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa euros e quarenta e seis cêntimos.  

 

8 - VITOR HUGO MONTEIRO DA ROCHA 

VISEU 

PEDIDO DE INUMAÇÃO DAS CINZAS 

Foi presente um requerimento de Vítor Hugo Monteiro da Rocha, residente em Viseu, a 

requerer autorização para a inumação das cinzas de sua mãe Emília Maria Andrade Monteiro, 

falecida em 13/10/2015 e cremada em 16/10/2015.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ … A questão que aqui se levanta é a colocação das cinzas em sepultura ou jazigo. Se o 

depositante for concessionário do espaço, então não existirá qualquer problema para a devida 

autorização. Mas, no caso de não o ser (que é o caso), então poder-se-á ponderar duas 

soluções:  

1-A Câmara autoriza o deposito das cinzas numa sepultura temporária, o que é requerido, a 

qual poderá ser adquirida (concessionada) no espaço de 3 anos pelo requerente.  

ou   



 

2- A Câmara não autoriza o depósito das cinzas em sepultura temporária, baseando-se na 

deliberação da Câmara Municipal de 30 de março de 2004 que, devido à falta de espaço nos 

cemitérios da cidade, a compra de sepultura (2,00x1,00 m) só se pode verificar após inumação 

de um corpo.  

A fundamentação usada para o deferimento ou não deferimento do agora requerido, fará, para 

casos futuros, regra.  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido sugerindo ao peticionário o recurso 

a uma possível utilização de sepultura familiar até a autarquia ter criado local para este tipo de 

situação.  

Mais deliberou solicitar aos serviços o estudo para a colocação nos cemitérios da cidade de 

cendrários, informando deste procedimento o requerente.  

 

9 - IVDP – INSTITUTO DOS VINHOS 

DO DOURO E DO PORTO 

PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO 

DE TAXA DE PUBLICIDADE 

 Foi presente um requerimento do IVDP a solicitar a anulação do pagamento da taxa de 

publicidade para reclamo luminoso, no valor de 48,80 €, na Rua dos Camilos, Peso da Régua, 

em virtude do mesmo ter sido retirado.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Informo V. Exª que, o solicitado pelo IVDP, isenção de taxa, está previsto no n.º 1 do art.º 26º 

do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. “ As entidades referidas no 

n.º 1 do art.º 16º da lei 73/2013 de 3 de setembro, estão isentas das taxas e demais receitas 

previstas na tabela (… O Estado, as Regiões Autónomas e qualquer dos seus serviços … 

compreendendo os institutos públicos … estão isentos de pagamento de impostos previsto na 

presente lei …).  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido e isentando o pagamento de taxa de 

acordo com a informação dos serviços.  

 

10 - SALESIANOS DE POIARES 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO 

DE CORTA-MATO NA VIA PÚBLICA 

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

de Poiares – Colégio a requerer autorização para a realização de um corta-mato, Fase Escola, 

no âmbito do Desporto Escolar, em Poiares, que percorrerá a estrada municipal.  

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 Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser submetido a ratificação pela 

câmara municipal propondo que seja isentado de taxas.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho, isentando de taxas.  

 

11 - HASTA PÚBLICA 

LICITAÇÃO LOJA N.º 50 SITUADA    

NO EXTERIOR DO MERCADO 

MUNICIPAL 

Foi presente um pedido do Laboratório de Análises Clínicas Stº Estêvão, Tondela, a solicitar a 

anulação da concessão da loja n.º 50 licitada em hasta pública no Mercado Municipal, por 

motivo desta não ter condições e local para desenvolver a atividade a que se propõe.  

Traz informação do Chefe da DAF do teor seguinte:  

“ … Assim, e para melhor decisão, elaboro 3 soluções possíveis e plausíveis para o requerido:  

1- Como todo o processo da concessão foi irrepreensível a câmara fará cumprir, na totalidade, 

a concessão transmitida, ou seja, o requerente continuará concessionário do espaço, 

começando a efetuar o pagamento mensal da referida concessão.  

2- A Câmara, atendendo ao erro assumido pelo requerente, cobrará somente o valor de 30% 

pago no ato da hasta pública, devolvendo o restante com a perda natural da concessão.  

(Convém alertar para o facto da existência de outro interessado que licitou, a quem a 

concessão poderia ser entregue se não existisse o licitador agora requerente).  

3- A Câmara, atende à totalidade da petição do requerente, sendo meu parecer que deve ser 

salvaguardado o pagamento das custas administrativas do processo, que perfazem + 300€  

(publicação do edital em 3 jornais e material diverso).  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a anulação da concessão, desde que 

cumprido o ponto 3 mencionada na informação dos serviços, acrescido do número de rendas 

até conclusão do novo procedimento de hasta pública, no máximo de 1 050,00 € (valor da 

arrematação inicial – 1050,00 €).  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS 

12 - LISTA ORDENADA PROVISÓRIA DE 

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

Foi presente para aprovação a lista ordenada provisória de atribuição de bolsas de estudo para 

o ano letivo 2015/2016.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a lista apresentada.  

Mais deliberou que o valor das bolsas a atribuir é de 15 000,00 € a distribuir pelas primeiras 

quinze bolsas ( 1 000,00 € ).  

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 

 



 

13 - CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 

PARA “AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

PARA AS INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS 

DA CIMDOURO E AFINS – 2016 – APROVAÇÃO 

DO VALOR TOTAL DO CONTRATO E DA 

MINUTA DO MESMO 

Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado no documento do concurso 

acima mencionado.  

Traz despacho do Sr. Presidente do teor seguinte:  

“ Aprovo o novo valor final, bem como a minuta do contrato.  

À reunião de câmara para ratificação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

14 - PROCESSO 4/16 – ARMANDO TEIXEIRA 

PIMENTA 

PEDIDO DE LICENÇA DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Armando Teixeira Pimenta de Covelinhas, a requerer parecer 

favorável á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o o art.º 

330-1B.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

.” … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

15 - PROCESSO 5/16 – ARMANDO TEIXEIRA 

PIMENTA 

PEDIDO DE LICENÇA DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Armando Teixeira Pimenta de Covelinhas, a requerer parecer 

favorável á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o art.º 176-

1C.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

.” … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 



 

16 - PROCESSO 6/16 – ARMANDO TEIXEIRA 

PIMENTA 

PEDIDO DE LICENÇA DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Armando Teixeira Pimenta de Covelinhas, a requerer parecer 

favorável á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o art.º 173-

1C.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

.” … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

17 - PROCESSO 7/16 – ARMANDO TEIXEIRA 

PIMENTA 

PEDIDO DE LICENÇA DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Armando Teixeira Pimenta de Covelinhas, a requerer parecer 

favorável á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o art.º 286 -

1B.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

.” … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

18 - PROCESSO 8/16 – ARMANDO TEIXEIRA 

PIMENTA 

PEDIDO DE LICENÇA DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Armando Teixeira Pimenta de Covelinhas, a requerer parecer 

favorável á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o art.º 348 -

1B.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

.” … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão”.  

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.  

 


