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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 23 DE JUNHO 2016 

 

Nº 13 /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: 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 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 apresentou as seguintes questões:  

- Para quando a reposição do pavimento na estrada do rodo;  

- O talude junto ás piscinas municipais necessita de limpeza e manutenção;  

- Ponto de situação do processo das Caldas do Moledo;  

- Ponto de situação do hospital D. Luís I;  

- Qual a data para o fecho da rua Marquês do Pombal;  

- Solicitou cópia das análises de água e informação sobre as negociações para a distribuição 

de água em baixa.  

O Presidente respondeu que no que se refere á reposição do pavimento da estrada do rodo vai 

consultar os serviços.  

Quanto ao talude junto das piscinas é conhecedor do assunto e logo que a situação o permita, 

a mesma vai ser resolvida.  

Sobre as termas informou que não existe mais informação do que aquela que já foi transmitida 

em reuniões anteriores.  

Quanto ao hospital disse ter uma reunião agendada, com o Presidente da ARS Norte, para o 

próximo dia 30.  



 

Sobre a distribuição de água em baixa informou que os municípios do Douro Norte através da 

EMAR criaram um grupo de trabalho para estudar a situação e a criação de uma empresa que 

fará a gestão desta mesma distribuição de água em baixa.  

Quanto ao encerramento da Rua Marquês do Pombal e após um breve resumo de todo o 

processo foi deliberado pelo executivo e por unanimidade que o encerramento ao transito 

rodoviário daquela artéria, deveria ter lugar logo que possível, ficando os serviços de elaborar a 

forma e obrigações inerentes ao referido encerramento.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva perguntou sobre o concurso 

da atribuição do bar do auditório.  

O Presidente informou que o procedimento já tinha tido lugar com a correspondente 

adjudicação da concessão ao concorrente ganhador.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou informação acerca do parque de 

estacionamento do LIDL.  

O Presidente informou que o parque citado era privado pertença do LIDL.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

104 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 9 de junho a 22 de junho /2016 – Saldo do dia 22 de junho – Um 

milhão, trezentos e trinta cinco mil, trezentos e quarenta nove euros e sessenta cêntimos.  

 

105 - GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO 

DA FERRARIA – SEDIELOS 

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE PROVA 

DE ATLETISMO 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador em Regime de Permanência exarado no 

requerimento do Grupo Desportivo e Recreativo da Ferraria – Sedielos, a requerer autorização 

para a realização do 31º Grande Prémio de Atletismo da Ferraria a realizar no dia 19 de 

junho/16.  

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.  

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”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 



 

106 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS ABEIRA DOURO 

CONVÍVIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2015/2016 

NO CAIS DA JUNQUEIRA (10 DE JUNHO) 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador em Regime de Permanência exarado no 

requerimento da Associação Amigos Abeira Douro a requerer autorização para a realização do 

Convívio de encerramento das atividades 2015/2016 no Cais da Junqueira.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

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

realização de atividades ruidosas 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 €”.  

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 e deliberação quanto á isenção de taxas”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

Mais deliberou isentar o pagamento de taxas e suportar as taxas respeitantes ao licenciamento 

do espaço.  

 

107 - FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO 

PEDIDO DE LICENÇA DE RUÍDO 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador em Regime de Permanência exarado no 

requerimento da Fundação Museu do Douro a requerer licença especial de ruído para a 

realização de atividades de animação cultural de verão no jardim/esplanada do museu, nos 

dias 11,18 e 25 de junho.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

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

realização de atividades ruidosas 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 €”.  

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.  

 

108 - UNIÃO DESPORTIVA E CULTURAL 

VILLA REGULA 

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

Foi presente um pedido de subsídio da União Desportiva e Cultural Villa Regula.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 000,00 €.  

 



 

109 - UDIPSS – VILA REAL 

DISTRIBUIÇÃO DE BENS ALIMENTARES 

(FRUTAS E LEGUMES) ÀS IPSS DO DISTRITO 

DE VILA REAL – SOLICITAÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 430,00 €.  

 

110 - COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DA 

Nª SENHORA DAS NEVES DE VILARINHO 

DOS FREIRES 

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

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

 

111 - COMISSÃO DE FESTAS DE LOUREIRO 

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

Foi presente um ofício da Comissão de Festas de Loureiro a solicitar a atribuição de um 

subsídio destinado a fazer face às despesas inerentes à organização das festas da Freguesia.  

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

 

112 - EXTINÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 

DO TERRADO NA FEIRA SEMANAL 

Pela Divisão Administrativa e Financeira foi presente uma informação sobre os seguintes 

lugares considerados extintos:  

- Lugar n.º 8 – Laurinda Maia Soares  

- Lugar n.º 13 – Maria Sameiro N. Maia  

- Lugar n.º 19 – Sebastião Cardoso Pinto  

- Lugar n.º 20 – José Soares Cardoso  

- Lugar n.º 23 – Tiago Filipe Soares Morito  

- Lugar n.º 99 – Raul Soares Cardoso  

- Lugar n.º 102 – Manuel Soares C. Domingos  

A Câmara deliberou por unanimidade extinguir o direito de ocupação dos lugares mencionados, 

mandando abrir novo procedimento concursal.  

Mais deliberou que os lugares agora extintos ainda podem ser pagos até ao dia anterior ao 

sorteio.  

113 - CEDÊNCIA DE SALA DA ESCOLA BÁSICA N.º 2 

DO PESO DA RÉGUA PARA O GRUPO CORAL 

N.SRª DO SOCORRO 

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“… Perante o exposto e a disponibilidade que a Câmara Municipal tem no âmbito do seu 

património imobiliário das extintas escolas do 1º ciclo do ensino básico, tomamos a liberdade 



 

de propor a V.Exª a cedência para o efeito atrás exposto de uma sala a designar pelo N/ 

serviços na antiga escola n.º 2 do Peso da Régua, sita na Rua João de Figueiredo, em Peso da 

Régua. Mais se propõe que a cedência seja materializada através de protocolo a celebrar entre 

as partes, durante o prazo em que a coletividade comprove estar em atividade.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a cedência da sala mencionada de acordo com 

a informação dos serviços.  

 

114 - CEDÊNCIA DE SALA DA ESCOLA BÁSICA N.º 2 

DO PESO DA RÉGUA PARA A PARÓQUIA DO 

PESO DA RÉGUA – CATEQUESE 

Traz informação dos serviços do teor seguinte: 

“ … propor a V. Exª  a cedência para o efeito atrás exposto de uma sala a designar pelo N/ 

serviços na antiga escola n.º 2 do Peso da Régua, sita na Rua João Figueiredo, em Peso da 

Régua. Mais se propõe que a cedência seja materializada através de protocolo a celebrar entre 

as partes, durante o prazo em que a coletividade comprove estar em atividade”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a cedência da sala mencionada de acordo com 

a informação dos serviços.  

 

115 – FSCPR – ASSOCIAÇÃO DE EMIGRANTES 

CEDÊNCIA DA ESCOLA BÁSICA SOBRE A FONTE 

EM SEDIELOS  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“ … Proposta:  

Por não determos até á data, qualquer outro pedido de cedência deste imóvel ou parte dele, 

por qualquer outra coletividade da Freguesia, tomamos a liberdade de propor a V. Exª a 

cedência para o efeito atrás exposto da antiga escola de sobre-a-fonte, na Freguesia de 

Sedielos.  

Mais se propõe que a cedência seja materializada através de protocolo a celebrar entre as 

partes, durante o prazo em que a coletividade comprove estar em atividade, sem se desviar do 

seu fim”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a cedência da escola mencionada de acordo 

com a informação dos serviços.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

116 - DERIVADAS E SEGMENTOS S.A 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

PASSAGEM DE CABO DE FIBRA OTICA 

EM INFRAESTRUTURAS EXISTENTES 



 

RUA JOSÉ VASQUES OSÓRIO 

PESO DA RÉGUA 

Foi presente um requerimento da firma Derivadas e Segmentos S.A a solicitar autorização para 

abertura e fecho de vala, construção de armário e passagem de cabo em infraestruturas 

existentes.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, não se vê inconveniente na realização da operação urbanística 

proposta de instalação de rede de telecomunicações em fibra ótica com abertura e fecho de 

vala entre a caixa de visita existente e armário a construir e na passagem de cabo em 

infraestruturas existentes, prevendo como prazo de obra - 2 dias, desde que previamente 

comunicada a data de execução da obra e a reposição de pavimento deve ser efetuada logo 

após execução do serviço e autorizada a ocupação do espaço publico nos termos supra 

referidos e liquidadas as taxas em falta, no âmbito do presente pedido.  

Nos termos do disposto no artigo 34º do RJUE, o interessado pode dar início às obras, 

efetuando previamente o pagamento das taxas devidas, no prazo de um ano sob pena da 

caducidade do pedido, nos termos do artigo 71º do RJUE.  

Mais se informa, que no caso de haver ocupação da via publica para a execução dos trabalhos, 

deverá ser formalizado o respetivo pedido atempadamente – processo autónomo, com a área a 

ocupar - representado em planta, e respetivo prazo”.  

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

serviços.  

 

117 - LEANDRO MIGUEL FREITAS TEIXEIRA 

PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 

INSTALAÇÃO DE ESPLANADA 

RUA CUSTÓDIO JOSÉ VIEIRA 

PESO DA RÉGUA 

Foi presente um requerimento de Leandro Miguel Freitas Teixeira a requerer a ocupação de 

espaço público com esplanada aberta na Rua Custódio José Vieira, Peso da Régua.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, nada a opor à ocupação solicitada, no lugar supra referido, 

mediante o pagamento das respetivas taxas.  

Mais se informa que no caso de pretender qualquer tipo de publicidade ou outra utilização do 

espaço público, deverá ser formalizado o respetivo pedido atempadamente – processo 

autónomo, instruído com os elementos constantes do Regulamento de Ocupação do Espaço 

Público, Mobiliário Urbano e Publicidade”.  

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

serviços.  



 

 

118 – ÀREAS DE REABILITRAÇÃO URBANA (ARU) 

PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO 

ARU DO PESO DA RÉGUA I –  

ARU DO PESO DA RÉGUA II 

ARU DO PESO DA RÉGUA III 

ARU DO SALGUEIRAL 

ARU ) DO CALDAS DE MOLEDO 

ARU ) DO PRESEGUEDA 

Pelo Chefe da Divisão de Planeamento, Desenvolvimento Económico e Gestão do Território, 

foi presente a proposta do teor seguinte:  

“Por decisão do executivo municipal n.º 109 de 25 de junho de 2015, sustentada na informação 

ref.ª 51.20150622.DPDEGT sobre este mesmo assunto e no que é a estratégia do município 

para reabilitação urbana, foi deliberada a:  

a) A necessidade de promover a Reabilitação Urbana através da delimitação de Áreas de 

Reabilitação Urbana e das respetivas Operações de Reabilitação Urbana;  

b) Definir que a aprovação da Área de Reabilitação Urbana tenha lugar em momento 

anterior à aprovação da respetiva Operação de Reabilitação Urbana;  

c) Decidir sobre a entidade responsável pela elaboração, solicitando a sua elaboração e 

estabelecer os respetivos objetivos.  

De acordo com a resposta à alínea c) dessa mesma deliberação, ficou esta Divisão 

responsável pela elaboração e definição dos objetivos de Área(s) de Reabilitação Urbana 

(ARU) no âmbito da respetiva proposta de delimitação.  

Assim, foi efetuado um trabalho de análise, que passou pela identificação de situações urbanas 

cujas características e problemáticas se enquadrassem no regime jurídico definido, e 

justificassem a criação deste instrumento específico, tendo em conta a estratégia municipal 

para a reabilitação.  

Grande parte dessa identificação sustentou-se em processos de diagnóstico que instruíram e 

fundamentaram as opções estratégicas nos diversos instrumentos de gestão territorial, em 

vigor ou em elaboração por este município.  

Nas áreas objeto de análise, foi ainda efetuada um trabalho de campo que recolheu um 

conjunto de informação sobre o edificado, no que respeita à tipologia, estado de conservação, 

ocupação e património edificado, e que serviu para atestar a necessidade de delimitação da 

área como ARU.  

Com este estudo, conclui-se sobre a oportunidade de delimitar como ARU, as áreas que se 

designaram da forma seguinte:  

 ARU do Peso da Régua I (zona ribeirinha da cidade do Peso da Régua);  

 ARU do Peso da Régua II (zona à cota intermédia da Cidade do Peso da Régua);  

 ARU do Peso da Régua III (zona alta da Cidade do Peso da Régua);  

 ARU do Salgueiral (zona ocidental da cidade do Peso da Régua);  



 

 ARU do Caldas de Moledo (aglomerado de Caldas de Moledo na freguesia de 

Fontelas;  

 ARU do Presegueda (aglomerado de Presegueda na freguesia de Vilarinho dos 

Freires).  

Os fundamentos para a oportunidade de avançar com os processos de reabilitação urbana 

nestes locais, encontram-se vertidos nos processos correspondentes a cada um, que 

acompanham esta informação e que constituem, o projeto de Proposta de Delimitação das 

Áreas de Reabilitação Urbana, dando assim sequência ao estabelecido na alínea b) da 

referida deliberação, ou seja, que a aprovação da(s) ARU seja(m) em momento anterior à 

aprovação das respetivas ORU.  

Cada uma das propostas – que tem o seu enquadramento no Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 

de outubro, na redação que lhe confere a Lei nº 32/2012, de 14 de agosto (RJRU), nos termos 

do seu artigo 13.º - e cumprindo o mesmo diploma, é instruída dos seguintes elementos, que a 

fundamentam:  

 Memória descritiva e justificativa, que inclui os critérios subjacentes à delimitação da 

área abrangida e os objetivos estratégicos a prosseguir;  

 Planta com a delimitação da área abrangida;  

 Quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais - nos termos da 

alínea a) do artigo 14º do RJRU.  

De referir, que é à Assembleia Municipal que compete a aprovação das delimitações das 

ARU, mediante proposta da Câmara Municipal, pelo que na eventual aprovação deste projeto 

de delimitação, o mesmo deverá ser submetido a esse órgão, de acordo com o n.º1 do 

artigo 13.º do RJRU.  

Em termos de tramitação legal, o RJRU prevê que, após o ato de aprovação da delimitação 

da área de reabilitação urbana, o projeto seja publicado em Diário da República e 

divulgado na página eletrónica do município, e ainda, remetido ao Instituto de Habitação e 

Reabilitação Urbana (IHRU), por meios eletrónicos.  

Refiro ainda, em conclusão, da pertinência da aprovação das delimitações em projeto, 

condição de concurso aos programas de financiamento em curso no âmbito do atual quadro de 

apoio, no âmbito da reabilitação Urbana”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação á Assembleia Municipal.  

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.  

 


