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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 18 DE FEVEREIRO 2016 

 

Nº 4 /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: Margarida Maria Marques Ermida Maduro, Assistente Técnica.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva falou do problema das derrocadas das 

estradas e para quando estava previsto a limpeza da passagem da Ribeira do Rodo.  

O Presidente respondeu que tudo está a ser feito no que se refere á limpeza das ruas, assim 

como na ribeira em causa, sendo que esta situação em concreto já mereceu intervenção por 

parte dos Serviços Municipais na limpeza de vegetação que obstruía o curso de água, mas 

ainda são frequentes as situações em que a ribeira sai do seu curo causando inundações 

especialmente com pluviosidade abundante como foi o caso.  

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva perguntou ainda se existe algum trabalho feito 

por parte da câmara relativamente á reabilitação urbana e se não poderia ser o Município o 

precursor desta política recuperando o seu património devoluto.  

O Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes informou que se encontra em fase final 

de elaboração a proposta de delimitação das ARU (Áreas de Reabilitação Urbana) que será, 

muito provavelmente, presente à próxima Reunião do Executivo camarário.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou que seja dado conhecimento com 

antecedência aos Vereadores do Partido Socialista da proposta das ARU de modo a 

possibilitar uma discussão mais profunda do assunto.  

Questionou qual o objetivo do protocolo com a Federação Portuguesa de Natação.  

O Vice-Presidente respondeu que se tratava de um protocolo que visa o incremento da prática 

da natação em contexto competitivo e a formação de técnicos.  



 

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro falou dos estragos causados pelas chuvas 

das últimas semanas, em particular do Lugar do Pilar, que, devido ao encerramento da 

passagem de nível, algumas habitações ficaram isoladas durante dois dias.  

O Presidente respondeu que os serviços estão a analisar soluções no sentido de se criar 

condições de mobilidade e passagem de veículos, estando-se a aguardar melhor tempo para 

uma possível intervenção.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro disse que foi abordado pelo Sr. Francisco 

Araújo de Alvações do Tanha, proprietário de um terreno em que parte do muro ruiu para a via 

pública, arrastando entulho. Perguntou ao Sr. Presidente se havia a possibilidade de os 

serviços da câmara poderem remover o resto do muro que ameaça ruir, ficando a cargo do 

proprietário a sua reconstrução.  

O Presidente respondeu que irá falar com o Presidente da Junta para se resolver a situação.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro perguntou se a 1ª Fase da Repavimentação 

da estrada de Covelinhas já estava finalizada, e solicitou cópia do processo do ajuste da 

memória descritiva dos trabalhos a executar nesse processo.  

O Presidente respondeu que ainda havia um troço por acabar, por se tratar de um local que 

exigia a construção de alguns muros bem como por causa das recentes intempéries mas que 

iria informar-se mais detalhadamente sobre o assunto.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou informação sobre as lojas do Cais 

da Refer, sobre a entrega e abertura das mesmas e para quando está agendada a 2ª Fase.  

O Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes informou que está já marcada a 

abertura de propostas da 2ª Fase da concessão das restantes lojas do Cais da REFER tendo 

sido já assinados os contratos das lojas concessionadas na primeira fase tendo já dado 

entrada nos serviços alguns projetos de adaptação dos espaços concessionados.  

O Vice-Presidente no seguimento da informação prestada sobre o problema existente na 

escola Dr. João de Araújo Correia informou que no Conselho Municipal de Educação foi 

comunicado pelo Presidente do Agrupamento que a G.N.R. efetuaria o seu trabalho no 

perímetro da escola.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

19 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 4 de fevereiro a 17 de fevereiro /2016 – Saldo do dia 17 de fevereiro – 

Setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete euros e oitenta e sete 

cêntimos.  

 

20 - PROPOSTA  

CLUBE DE VOLEIBOL DA RÉGUA 

Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte:  



 

“ 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 art.º 33 da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, proponho 

a atribuição dos seguintes subsídios:  

 

Associações Desportivas – 02/04.07.01 

Clube de Voleibol da Régua  --------------------------------------------------------- 2 500,00 € 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro não participou nesta deliberação.  

 

21 - UNIÃO DAS FREGUESIAS 

PESO DA RÉGUA E GODIM 

PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA AS  

FESTAS DE S. FAUSTINO 

Foi presente um ofício da União das Freguesias Peso da Régua e Godim a solicitar um 

subsídio para dar continuidade á realização das festas em honra de S. Faustino, nos dias 20 e 

21 de fevereiro/2016.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 500,00 €.  

 

22 - INVESTBRAGA 

AGÊNCIA PARA A DINAMIZAÇÃO 

ECONÓMICA 

AGRO – 49º FEIRA INTERNACIONAL 

DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ALIMENTAÇÃO 

Foi presente um requerimento da InvestBraga – Agência para a Dinamização Económica a 

requerer autorização para a afixação de bandeirolas alusivas à AGRO 2016, nos postes de 

iluminação pública, assim como a isenção de taxas de publicidade e taxas de ocupação de via 

pública para os referidos suportes.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Informo V. Exª, que o requerido encontra-se previsto no Reg. de Liquidação e C. taxas 

Municipais. A taxa a pagar é de 1,80 € p/ cada (bandeirolas) e por mês. Quanto á isenção da 

taxa, deve a Câmara Municipal pronunciar-se ao abrigo do n.º 1 do art.º 21º do referido 

regulamento – “ sem prejuízo … a Câmara Municipal poderá conceder isenções de pagamento 

de taxas municipais ás pessoas coletivas de direito público, pessoas coletivas de utilidade 

pública, instituições particulares …”. Em relação ao local para a afixação, a pedido da EDP – 

Distribuição, não é permitida nos postes de iluminação pública, uma vez que pode por em risco 

a segurança das estruturas”.  



 

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

serviços, mediante o pagamento das respetivas taxas.  

 

23 - PATRONATO PADRE ALBERTO  

TEIXEIRA DE CARVALHO – GODIM 

DESFILE DE CARNAVAL 

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

Padre Alberto Teixeira de Carvalho a requerer autorização para a passagem nas ruas da 

cidade do desfile de carnaval no dia 8 de fevereiro.  

Traz informação das taxas e licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 34 do regulamento sobre atividades 

diversas sujeitas a licenciamento municipal.  

A taxa a pagar é de 12 €”.  

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”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho e isentar o pagamento das 

respetivas taxas.  

 

24 - UNIÃO DE FREGUESIAS 

PESO DA RÉGUA E GODIM 

FESTAS EM HONRA DE S. FAUSTINO 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento da Junta de 

Freguesia da União de Freguesias Peso da Régua e Godim a requerer autorização para a 

realização das festas em honra de S. Faustino nos dias 20 e 21 de fevereiro/2016, assim como 

licença para o lançamento de fogo-de-artifício.  

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 A.L. 124/06, no entanto 

deverá ser emitido parecer pelo Gabinete Técnico Florestal.  

A taxa a emitir pela licença especial do ruído é de 15 €”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo ser cumpridas as condicionantes constantes do 

parecer do Gabinete Técnico Florestal.  

Remeta-se este despacho à Câmara Municipal para ratificação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho e isentar o pagamento das 

respetivas taxas.  

 

25 - MONITORIZAÇÃO DO PAEL 4º TRIMESTRE 2015 



 

A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento e enviar o documento para 

aprovação à Assembleia Municipal.  

 

26 - JOAQUIM COELHO DA SILVA 

FELGUEIRAS 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DO LUGAR DE FEIRA 

Foi presente um requerimento de Joaquim Coelho da Silva residente em Felgueiras a requerer 

que lhe seja concedida a cedência do lugar de feira á sua esposa Laurinda de Fátima Costa 

Marinho Silva, por motivos de doença.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto na alínea b) do n.º 2 do art.º 33º do Regulamento da 

Atividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma Não Sedentária: “ Entre cônjuges e entre 

pessoas que vivam em situação de união de facto, mediante apresentação e entrega dos 

documentos que legalmente comprovam as referidas situações”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

 

27 - PROPOSTA SOBRE A SITUAÇÃO 

INSTITUCIONAL DA CASA DO DOURO 

“ … Proposta:  

Que a Câmara Municipal delibere:  

- Comunicar aos Grupos Parlamentares dos partidos representados na Assembleia da 

República o seu apreço pela iniciativa legislativa apresentada e manifestar, desde já, a sua 

concordância com os princípios fundamentais contidos na mesma;   

- Comunicar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a sua concordância de princípio com 

as posições assumidas no debate parlamentar do dia 4 de fevereiro, salvaguardadas que 

estejam todas as questões enumeradas nesta e noutras tomadas de posição desta Câmara 

Municipal sobre o assunto;  

- Manifestar á Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República a total 

disponibilidade para a colaboração que for tida por conveniente no desenho de uma solução 

legislativa que salvaguarde os interesses dos viticultores da Região do Douro, solicitando ainda 

ao seu Presidente o agendamento urgente da discussão das iniciativas legislativas agora 

apresentadas;  

- Dar conhecimento da presente proposta à Assembleia Municipal para os fins que a mesma 

entenda convenientes.  

Que delibere ainda encarregar o Senhor Presidente da Câmara de solicitar uma audiência ao 

Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural para, de viva voz, transmitir 

as posições assumidas por esta Câmara Municipal sobre este assunto.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada e proceder em 

conformidade com o ponto quatro da mesma.  



 

Mais deliberou enviar o documento para conhecimento da Assembleia Municipal para os fins 

tidos por convenientes.  

 

28 - CIRCO ATLAS 

PEDIDO DE INSTALAÇÃO 

Foi presente um requerimento do “ Circo Atlas “ a requerer autorização para a instalação do 

circo no terreno da Feira no período de 24 de março a 4 de abril.  

Traz informação das Taxas 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. Apresenta todos os 

elementos necessários ao seu deferimento. As taxas a cobrar são as previstas no n.º 248 do 

capitulo VI do regulamento de liquidação e cobrança de taxas municipais.  

No primeiro dia   6,90 € 

Por cada dia adicional   3.50 €”. 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, desde que seja encontrado um 

espaço alternativo ao lugar indicado.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

29 - MARIO ARAÚJO 

“SÃO JOÃO” – LUGAR DE ALVAÇÕES DO TANHA 

VILARINHO DOS FREIRES 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Mário Araújo a requerer parecer favorável á constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o art.º 221-C em Alvações do Tanha, 

Vilarinho dos Freires.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“ …CONCLUSÂO:  

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

compropriedade do prédio rústico, com emissão da competente certidão, com a devida 

correção das descrições nas certidões da CRP relativas aos edifícios omissos/clandestinos, 

acompanhada da caderneta predial onde constem os correspondentes artigos matriciais.  

Mais se propõe notificar o titular do presente pedido para no prazo de 15 dias apresentar 

esclarecimentos quanto á situação detetada nos termos que tiver por conveniente e em 

cumprimento do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao 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.  


