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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 9 DE JUNHO 2016 

 

Nº 12 /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 dos Vereadores José 

Manuel Gonçalves e 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 Presidente comunicou que em referência ao processo de reversão das escrituras referentes 

aos terrenos de S. Tiago, freguesia de Sedielos, foi informado o pároco daquela freguesia que 

as instalações ali existentes foram abertas com duplicado da chave existente na junta de 

freguesia. Não é por isso verdade o que o pároco disse numa homilia que as fechaduras das 

instalações tinham sido arrombadas e lamentou que fossem instalados contentores à frente 

dos equipamentos existentes, visto como uma afronta e instigação à comissão de festas de S. 

Tiago. 

Foi transmitido ao pároco que as instalações existentes estariam, como sempre, disponíveis 

para as festas que ali se realizassem.  

Foi enviada uma carta ao Bispo, explicando o litígio existente entre a freguesia/câmara do 

concelho com o pároco daquela freguesia.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva perguntou o porquê da não 

realização do dia Mundial da Criança no seu dia, ou seja, 1 de junho.  

O Vice-Presidente informou que essa responsabilidade teria sido da direção do agrupamento 

de escolas.  



 

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva lamentou o comunicado 

elaborado pelo agrupamento de escolas sobre o não transporte das crianças para as escolas 

no último dia de aulas.  

Solicitou ainda informação se era este ano que as férias 100% seriam alargadas ao pré-

escolar.  

O Vice-Presidente informou que vai apresentar essa preocupação aos serviços que estão a 

delinear a estratégia das férias 100%.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva disse que a feira do livro 

esteve bem, sendo rica em atividades variadas e que por isso seria de continuar neste bom 

caminho com os recursos existentes a serem bem aplicadas.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro informou da existência de queixas do 

barulho que é emanado de um café no edifício do Bela Vista em Godim.  

Perguntou, sobre a gala de desporto, levado a cabo pelo município, sobre o critério para 

atribuição de prémios, já que existiram ganhadores de provas nacionais que não foram 

contemplados.  

O Presidente esclareceu que os clubes estiveram envolvidos na definição dos critérios para 

atribuição dos prémios.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

92 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 25 de maio a 8 de junho /2016 – Saldo do dia 8 de junho – Novecentos 

e oitenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro euros e quarenta nove cêntimos.  

 

93 - PROPOSTA 

REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

Pelo Sr. Vereador em Regime de Permanência foi presente a proposta do teor seguinte:  

A publicação do Decreto-Lei n.º 49/2014 de 27 de março veio proceder à regulamentação da 

Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário) estabelecendo o 

regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais.  

A reorganização judiciária prevista naquele diploma assentava em três objetivos estratégicos:  

- alargamento da base territorial das circunscrições;  

- criação de circunscrições especializadas e  

- implementação de um novo modelo de gestão das comarcas.  

No preâmbulo do acima referido Decreto-Lei é ainda assumida a proximidade ao cidadão e às 

empresas como uma das condições a salvaguardar, na perspetiva de um sistema judicial mais 

flexível, mais especializado e de maior qualidade.  

Em tempo útil, tomou esta Câmara posição sobre o assunto, na sequência de reivindicações 

remetidas pela Delegação do Peso da Régua da Ordem dos Advogados, em reunião de 5 de 

abril de 2012 e, posteriormente, por proposta aprovada em reunião de 31 de outubro de 2012 



 

manifestando “…a sua total e inequívoca discordância quanto às propostas de Lei de 

Organização do Sistema Judiciário e do Regime de Organização e Funcionamento dos 

Tribunais Judiciários que nos foram remetidas, por configurarem as mesmas, para além de 

tudo o acima exposto, uma forte restrição no acesso dos cidadãos à Justiça, em especial nos 

momentos de grande dificuldade que o País atravessa.”  

Mais recentemente, já na vigência do XXI Governo Constitucional, foram anunciadas 

alterações ao mapa judiciário que se traduzirão no distrito de Vila Real na reabertura dos 

tribunais de Boticas, Murça, Mesão Frio e Sabrosa transformados agora em secções de 

proximidade.  

Do novo modelo do mapa judiciário resultou uma profunda desvalorização da instância judicial 

do Peso da Régua, à qual foi atribuída uma secção de competência genérica.  

Tal classificação, além de excluir as áreas especializadas do Direito como a Família e Menores, 

o Trabalho ou as Execuções, determina ainda que as audiências de julgamento dos processos 

de maior valor sejam efetuadas fora da nossa instância local com os inerentes acréscimos de 

custos e perdas de dias de trabalho para as nossas populações.  

E menos ainda se aceitará que, dentro do contexto regional, a instância judicial do Peso da 

Régua, tenha tido um tratamento claramente diferenciado em relação a outras cidades do 

Distrito, até numa lógica de distribuição espacial dos recursos, que atendesse às dinâmicas 

socioeconómicas locais e à pendência processual realmente verificada.  

Tanto mais que os recursos físicos existem, com instalações funcionais e recentemente 

modernizadas, e os recursos humanos existiam à data da implementação desta reforma, tendo 

sido recolocados noutras instâncias judiciais.  

Ora, se é aceitável que a especialização da Justiça seja um objetivo estratégico desta reforma, 

já não se entenderá que esta especialização seja feita à custa do livre acesso a essa mesma 

Justiça ou de um acesso condicionado pela capacidade económica dos cidadãos.  

Neste sentido, proponho que:  

-A Câmara Municipal manifeste à Delegação da Ordem dos Advogados do Peso da Régua a 

sua concordância com a sua tomada de posição com data de 9 de maio de 2016 que se 

encontra em anexo à presente proposta, reiterando a disponibilidade para as diligências que 

sejam consideradas adequadas à defesa dos interesses das nossas populações;  

- Seja solicitada à Senhora Ministra da Justiça a reanálise da situação da instância judicial do 

Peso da Régua, à luz dos argumentos acima expendidos e no âmbito das alterações que 

foram anunciadas ao mapa judiciário atual;  

- Da presente proposta seja dado conhecimento à Senhora Bastonária da Ordem dos 

Advogados;  

- Seja a mesma remetida para conhecimento à Assembleia Municipal.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

Mais deliberou dar conhecimento de acordo com a proposta, às instituições aí mencionadas.  

 

94 - MONITORIZAÇÃO DO PAEL 1º TRIMESTRE 2016 



 

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

aprovação à Assembleia Municipal.  

 

95 - CASA DO F.C. PORTO DE VILA REAL 

V PASSEIO DE CARROS E MOTAS 

ANTIGAS 

PEDIDO DE LICENÇA 

Foi presente um requerimento da Casa do F.C. Porto de Vila Real a requerer autorização e 

posterior emissão da licença de divertimento público, para a realização do “ V Passeio de 

Carros e Motas Antigas” no dia 19 de junho de 2016.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art. 46 do Regulamento Sobre Atividades Diversas 

Sujeitas a Licenciamento Municipal, (provas desportivas de âmbito intermunicipal) e possui 

todos os elementos necessários ao seu deferimento, não existindo na secção de taxas e 

licenças qualquer prova cuja data seja coincidente com este pedido (19/06/2016).  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

96 - ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO 

DO NORTE 

20ª EDIÇÃO DA ROTA DO VINHO DO PORTO 

EM CICLOTURISMO 2016 

Foi presente um requerimento da Associação de Cicloturismo do Norte a solicitar parecer 

favorável para a realização do evento “ 20ª Edição da Rota do Vinho do Porto em Cicloturismo” 

nos dias 2 e 3 de julho 2016.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“O requerido encontra-se previsto no art. 46 do Regulamento Sobre Atividades Diversas 

Sujeitas a Licenciamento Municipal, (provas desportivas de âmbito intermunicipal) e possui 

todos os elementos necessários ao seu deferimento, não existindo na secção de taxas e 

licenças qualquer prova cuja data seja coincidente com este pedido (02/07/2016)”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

97 - A.C.R.J.S – JUVENTUDE DE SEDIELOS 

PASSEIO TT 

Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento da 

Associação Cultural e Recreativa Juventude de Sedielos a solicitar autorização para a 

realização de um Passeio TT (só motociclos) no dia 29 de maio.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido está de acordo com o previsto no n.º 5 do art.º 46 do Regulamento sobre 

Atividades Diversas Sujeitas a Licenciamento Municipal (licenciamento de provas de âmbito 

intermunicipal) e possui todos os elementos necessários ao seu deferimento.  



 

A taxa a pagar é de 15 €”.  

Traz despacho do Sr. Vereador do teor seguinte:  

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

Câmara Municipal e ainda quanto à isenção de taxas”.  

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

 

98 - GINÁSIO CLUBE DE TAROUCA 

PASSEIO DE CICLOTURISMO 

“RUMO À AVENTURA: EM BUSCA 

DOS MISTÉRIOS DO ALVÃO” 

Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no ofício do Município de 

Tarouca a solicitar parecer favorável sobre o passeio de cicloturismo designado “ Rumo à 

Aventura: Em Busca dos Mistérios do Alvão “ que o Ginásio Clube de Tarouca pretende levar a 

efeito no dia 12 de junho, entre Tarouca/Vila Pouca de Aguiar/Tarouca, passando por Peso da 

Régua.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 46 do Regulamento Sobre Atividades Diversas 

Sujeitas a Licenciamento Municipal (provas desportivas de âmbito intermunicipal) e possui 

todos os elementos necessários ao seu deferimento, não existindo na secção de taxas e 

licenças qualquer prova cuja data seja coincidente com este pedido (12/06/2016).  

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.  

 

99 - GRUPO DESPORTIVO DA FERRARIA 

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

Pelo Sr. Presidente da Câmara 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  

Grupo Desportivo e Recreativo da Ferraria ………………………………….. 2 000,00 € 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 2 000,00 €.  

 

100 – RANCHO FOLCLÓRICO E RECREATIVO 

DE GODIM / PESO DA RÉGUA 



 

II CAMINHADA / IX FESTIVAL DE FOLCLORE DA ASCENSÃO 

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

Foi presente um ofício do Rancho Folclórico e Recreativo de Godim, Peso da Régua a solicitar 

um subsídio para a realização da II Caminhada e o IX Festival de Folclore da Ascensão.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 250,00 €.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

101 - CARLOS JORGE GUEDES TEIXEIRA 

CAFÉ CONVÍVIO – PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE ESPLANADA 

Foi presente um requerimento de Carlos Jorge Guedes Teixeira, proprietário do 

estabelecimento comercial denominado “ Café Convívio “ situado em Poiares, a requerer 

licença de esplanada para utilização de 18 m2 da via pública.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ Nada a opor à concessão da licença para ocupação solicitada, nos termos concedidos nos 

anos anteriores por cinco meses, com a área de 18 m2, mediante o pagamento da respetiva 

taxa”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir a licença requerida de acordo com a informação 

dos serviços.  

 

102 - DOUROPOLIS LDª 

AV. DR. MANUEL DE ARRIAGA 

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

Foi presente o processo da Douropolis Ldª a solicitar informação prévia para a 

alteração/ampliação de edifício destinado a habitação coletiva.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, nos termos do artigo 16º do RJUE, considera-se de emitir 

informação favorável quanto á alteração/ampliação de edifício destinado a habitação coletiva, 

para os efeitos previstos no art.º 17 do RJUE.  

A realização da operação urbanística depende de prévia licença administrativa, nos termos da 

alínea c) do n.º 2 do artigo 4º do RJUE e o eventual pedido de licenciamento / apresentação de 

comunicação prévia, nas condições supra referidas, devem ser efetuadas no prazo de um ano 

após decisão favorável do pedido de informação prévia, conforme disposto no n.º 2 do art.º 17 

do RJUE, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do mesmo artigo.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao requerido de acordo com a 

informação dos serviços.  



 

 

103 - MARIA FERNANDA PRAZERES LIBORIO 

VALBOM – CANELAS 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Maria Fernanda Prazeres Libório residente em Canelas, a 

requerer parecer favorável á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na 

matriz sob o artigo n.º 40-B.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ CONCLUSÂO:  

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.  

 


