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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 31DE MARÇO 2016 

 

Nº 7 /2016 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Maria José Fernandes Lacerda, Luís Manuel Teixeira de Sousa 

Ribeiro, Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Bruno Manuel Botelho Gonçalves e João 

Pedro de Almeida Ferreira Pinto.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: José Manuel Gonçalves, Vice-Presidente.  

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 da Vereadora Maria 

José Fernandes Lacerda, Bruno Miguel Botelho Gonçalves e João Pedro Almeida Ferreira 

Pinto 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.  

Foi tomado conhecimento dos requerimentos enviados ao Sr. Presidente da Câmara pelos 

Vereadores Manuel José Ramalho Ramos Paiva e Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues 

da Silva, Vereadores eleitos pelo Partido Socialista a solicitarem, de acordo com o art.º 78º da 

Lei n.º 169/99 de 18 de setembro a sua substituição na reunião da Câmara de 31 de março, 

sendo essa substituição efetuada de acordo com o estipulado no art.º 79 da mesma Lei, pelos 

cidadãos Bruno Manuel Botelho Gonçalves e João Pedro de Almeida Ferreira Pinto, que se 

encontravam posicionados imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista.  

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

das lojas do cais da Refer.  

O Presidente informou que o processo ainda se encontra em tramitação mas que as lojas a 

concessionar assinarão o respetivo contrato já no próximo mês de abril. Após esta fase se por 

alguma razão existirem lojas não concessionadas, os serviços procederão de imediato a uma 

nova hasta pública.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro alertou para uma derrocada de um muro no 

lugar do Souto, Godim que está a isolar ainda mais os moradores daquele lugar.  

O Presidente informou que vai mandar verificar a situação.  



 

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro expôs o problema de um muro situado em 

Alvações do Tanha, Vilarinho dos Freires, para onde é necessário enviar uma retroescavadora.  

O Presidente informou que já está acertada a data para a deslocação da máquina.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro alertou para uma derrocada de terra na rua 

do Fragão, Alvações do Tanha que está a provocar o isolamento de alguns moradores. Alertou 

ainda para o mau estado da estrada que liga a cidade á freguesia de Vilarinho dos Freires. 

Perguntou ainda, na iniciativa do Dia Mundial da Árvore, quais as escolas que representaram o 

município.  

Questionou ainda se o município está integrado em algum protocolo com a UTAD.  

O Presidente informou que a autarquia é parceira em vários protocolos assinados com a 

UTAD.  

O Presidente informou também que o infantário “Baguinho” foi o representante da Câmara 

Municipal no Dia Mundial da Árvore.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro referiu-se à importância da visita do Sr. 

Ministro da Cultura ao Museu do Douro.  

O Presidente informou que esta visita denotou interesse, por parte do Sr. Ministro, no Museu 

do Douro e na Região, comprometendo-se a resolver questões que estão pendentes com a 

Administração Central.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou informação sobre o hospital D. 

Luís I.  

O Presidente informou que não existem novos dados além das reuniões de contacto com a 

administração do hospital.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

47 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 17 de março a 30 de março /2016 – Saldo do dia 30 de março – 

Setecentos e setenta dois mil, quarenta e quatro euros e quarenta nove cêntimos.  

 

48 - A ACÚSTICA MÉDICA 

RASTREIO AUDITIVO GRATUITO 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO 

DE VIA PÚBLICA – FEIRA DA SAÚDE 

Foi presente um requerimento da “A Acústica Médica “ a requerer autorização para ocupação 

de via pública para a realização de um rastreio auditivo gratuito, na Avª de Ovar, das 9h ás 18 h 

no dia 27 de abril.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido está previsto no n.º 6, do capitulo III, da Tabela de Taxas Municipais. A taxa a 

pagar é de 34,90 €. Quanto á isenção da taxa solicitada na petição, a mesma não está prevista 

no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais.  



 

O local, para a instalação da unidade móvel é o mesmo de pedidos anteriores (Av. de Ovar)”.  

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

serviços.  

 

49 - COMISSÃO DE FESTAS DA ASCENSÃO 

GODIM 2016 

PEDIDO DE LICENÇA PARA O LANÇAMENTO 

DE FOGO DE ARTIFÍCIO 

Foi presente um ofício da Comissão de Festas da Ascensão a solicitar licença para o 

lançamento do fogo de artifício nas tradicionais festas da Ascensão que irá decorrer nos dias 5 

a 8 de maio /2016.  

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 D.L. 124/06, no entanto 

deverá ser emitido parecer pelo Gabinete Técnico Florestal.  

A taxa a pagar é de 15 €”.  

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

serviços.  

 

50 - CERCIMARANTE 

CAMPANHA DO PIRILAMPO  

MÁGICO 2016 

Foi presente um ofício da Cercimarante a solicitar autorização de venda e divulgação do 

Pirilampo Mágico no Concelho do Peso da Régua, entre os dias 7 e 29 de maio.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no DL n.º 87/99 de 19 de março (Estabelece normas 

relativas ao processo de angariação de receitas para fins de beneficência e assistência) e 

reúne os requisitos prenunciados na alínea c) dos n.ºs 1 e 2 do art.º 2º (2 – O pedido deverá 

ser formulado com a antecedência máxima de 60 dias e mínima de 30 dias, com exceção dos 

referentes à realização de espetáculos públicos e de peditórios …)”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

51 - GRUPO DE AMIGOS DE TODO O TERRENO 

DAS PEDRAS SANTANAS EM LOUREIRO 

Foi presente um requerimento do Grupo de Amigos de Todo o Terreno das Pedras Santanas 

de Loureiro, a requerer licença para a realização do evento “ Convívio de Motas “, no dia 25 de 

março /2016.  

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 €”.  

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

serviços.  

 

52 - PROPOSTA 

CONCURSO INTERNACIONAL “LA SELEZIONE DEL SINDACO” 2016 

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

“A exemplo de anos anteriores, irá realizar-se em 2016 mais uma edição do Concurso 

Internacional “La Selezione del Sindaco” desta vez na cidade italiana de L’Aquila.  

Este Concurso é uma organização conjunta da RECEVIN – Rede Europeia das Cidades do 

Vinho e da Associação Italiana das Cidades do Vinho, com o patrocínio técnico da O.I.V. - 

Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que visa distinguir os grandes vinhos de 

pequenas produções, na perspetiva da valorização económica dos produtos e dos seus 

territórios de origem.  

A Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, por ocasião da anterior edição deste 

concurso realizada em Oeiras, fez uma forte promoção do mesmo o que levou à participação 

de 400 vinhos portugueses num total de 1100, os quais arrecadaram 148 medalhas das quais 

53 de Prata, 78 de Ouro e 17 de Grande Ouro.  

Dos 4 vinhos inscritos pelos produtores do nosso Concelho todos foram premiados sendo 1 

com Medalha de Ouro e 3 com Medalha de Prata.  

A edição de 2016 mantém os valores de inscrição para os produtores (75€ por vinho) sendo 

que a inscrição dos municípios se mantém gratuita.  

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de o Município do Peso 

da Régua participar na edição de 2016 do CONCURSO INTERNACIONAL “LA SELEZIONE 

DEL SINDACO” e que incentive a participação dos produtores de vinho locais comparticipando 

com o valor de inscrição de um vinho por cada produtor. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

53 - SÓNIA CRISTINA MIRANDA COUTINHO 

LUGAR DO “SOALHEIRO” 

PESO DA RÉGUA 

PROC.º N.º 45/16 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 



 

Foi presente um requerimento de Sónia Cristina Miranda Coutinho a requerer parecer favorável 

á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.º 192-A, no 

Lugar do Soalheiro, Peso da Régua.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

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

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

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

54 - SÓNIA CRISTINA MIRANDA COUTINHO 

QUINTA DAS FONTAÍNHAS 

PESO DA RÉGUA 

PROC.º N.º 46/16 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Sónia Cristina Miranda Coutinho a requerer parecer favorável 

á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.º 279-A, na 

Quinta das Fontaínhas, Peso da Régua.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

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

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

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

55 - SÓNIA CRISTINA MIRANDA COUTINHO 

LUGAR DA “ FONTE DA PEDRA” 

PESO DA RÉGUA 

PROC.º N.º 47/16 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Sónia Cristina Miranda Coutinho a requerer parecer favorável 

á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.º 233-A, no 

Lugar da Fonte da Pedra, Peso da Régua.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

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

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

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

56 - SÓNIA CRISTINA MIRANDA COUTINHO 

LUGAR DO SOALHEIRO 

PESO DA RÉGUA 



 

PROC.º N.º 48/16 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Sónia Cristina Miranda Coutinho a requerer parecer favorável 

á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.º 227-A, no 

Lugar do Soalheiro, Peso da Régua.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

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

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

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

57 - SÓNIA CRISTINA MIRANDA COUTINHO 

LUGAR DAS FONTAÍNHAS 

PESO DA RÉGUA 

PROC.º N.º 49/16 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Sónia Cristina Miranda Coutinho a requerer parecer favorável 

á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.º 226-A, no 

Lugar das Fontainhas, Peso da Régua.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

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

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

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

58 - SÓNIA CRISTINA MIRANDA COUTINHO 

LUGAR “ VINHA DO PALHOTE - FONTAÍNHAS 

PESO DA RÉGUA 

PROC.º N.º 50/16 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Sónia Cristina Miranda Coutinho a requerer parecer favorável 

á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.º 225-A, no 

Lugar “ Vinha do Palhote “- Fontainhas, Peso da Régua.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

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

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

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

 



 

59 - SÓNIA CRISTINA MIRANDA COUTINHO 

LUGAR DO SOALHEIRO OU VINHA DO CHOUPO 

PESO DA RÉGUA 

PROC.º N.º 51/16 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Sónia Cristina Miranda Coutinho a requerer parecer favorável 

á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.º 228-A, no 

Lugar “ Soalheiro ou Vinha do choupo “, Peso da Régua.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

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

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

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

60 - SÓNIA CRISTINA MIRANDA COUTINHO 

LUGAR “ VINHA DO SOALHEIRO” 

PESO DA RÉGUA 

PROC.º N.º 52/16 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Sónia Cristina Miranda Coutinho a requerer parecer favorável 

á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.º 224-A, no 

Lugar “ Vinha do Soalheiro “, Peso da Régua.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

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

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

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

61 - SÓNIA CRISTINA MIRANDA COUTINHO 

LUGAR “ VINHA DO PALHOTE “ 

PESO DA RÉGUA 

PROC.º N.º 60/16 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Sónia Cristina Miranda Coutinho a requerer parecer favorável 

á constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.º 229-A, no 

Lugar “ Vinha do Palhote “, Peso da Régua.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável á 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.  

 

 


