
 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 12 DE AGOSTO 2010 

 

Nº 16/2010 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Vice - Presidente, Mário Francisco 

Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa Ferreira, Nei de Morais Teixeira. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Vereadores Maria José Fernandes Lacerda e Jorge Manuel 

Monteiro de Almeida.  

SECRETARIOU: Margarida Maria Marques Ermida Maduro, Assistente Técnica.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública sem presenças.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Sr. Vereador Mário 

Francisco Cancela Mesquita Montes, por não ter estado presente nessa reunião.  

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

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena.  

Por motivos de urgência, foi aceite por unanimidade, a inclusão, discussão e aprovação na 

presente minuta, de três documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia. 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR PARA  

AQUISIÇÃO DE SEIS VIATURAS PESADAS  

DE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTES  

COLECTIVOS DE CRIANÇAS DO 1º CICLO  

DO ENSINO BÁSICO 

201 – Foi presente para aprovação o Relatório Preliminar para aquisição de seis viaturas 

pesadas de passageiros para transportes colectivos de crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o Relatório Preliminar. 

Mais deliberou submeter o documento à audiência prévia. 

 

PROPOSTA 

202 – Pelo Sr. Vereador em Regime de Permanência, foi presente para aprovação a proposta 

do teor seguinte: 



 

“Considerando que as Festas em Honra de Nossa Senhora do Socorro são o evento de maior 

relevo que ocorre no Concelho, provocando um grande afluxo de turistas que constituem uma 

importante fonte de receita para o tecido económico local. 

Considerando que os eventos do programa das Festas se prolongam, por vezes, para além 

dos horários de fecho dos estabelecimentos previstos no nº 2 do artº 2º do ”Regulamento de 

Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e Prestação de 

Serviços”, concretamente “…cafés, cervejarias, casas de chá, restaurantes, snack-bares e self-

services…”, o que condiciona a possibilidade de os mesmos usufruírem da presença dos 

clientes por um período razoável após o término daqueles eventos. 

Considerando ainda que é nesta época do ano que estes estabelecimentos geram uma 

significativa parte das suas receitas anuais, devendo a Câmara Municipal assumir-se como 

interveniente activo na promoção do desenvolvimento económico que todos desejamos para o 

nosso Concelho.  

Considerando ainda que este ano as Festas em Honra de Nossa Senhora do Socorro 

coincidem com o fim-de-semana, sendo previsível um acréscimo no número de turistas que 

participam nas mesmas.  

Proponho à Excelentíssima Câmara Municipal que delibere no sentido de alargar o período de 

funcionamento dos estabelecimentos previstos no nº 2 do artº 2º do Regulamento acima 

mencionado das 02.00 horas para as 04.00 horas nas noites de 13, 14, 15 e 16 de Agosto.  

Caso esta proposta seja aprovada, deverá a mesma ser publicitada por edital e ainda dado 

conhecimento à G.N.R. e à Associação Comercial e Industrial dos Concelhos de Peso da 

Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

ANTÓNIO OLIVEIRA PINTO  

LUGAR DA RESTEVA, CARVALHO  

FREGUESIA DE SEDIELOS 

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE  

DESTAQUE DE PARCELA  

203 – Pelo Sr. António Oliveira Pinto, residente em Sedielos, Peso da Régua, foi presente um 

requerimento a solicitar a emissão de certidão de destaque de parcela de terreno com a área 

de 1 670 m2, no Lugar da Resteva, Carvalho, Freguesia de Sedielos, Peso da Régua.  

Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte:  

“ Propõe-se a operação de destaque da parcela com 1 670 m2, nos termos do n.º 4 do art.º 6 

do RJUE”.  

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

serviços.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  



 

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 29 de Julho a 11 de Agosto /10 – Saldo do dia 11 de Agosto – Cento e 

setenta mil, trezentos e sessenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA  

REQUERER A UTILIDADE PÚBLICA DA  

CONSTITUIÇÃO  DE SERVIDÃO  

ADMINISTRATIVA DE COLECTOR PÚBLICO  

SUBTERRÂNEO-REDE DE DRENAGEM  

DE ÁGUAS RESIDUAIS NO LUGAR DA QUINTÂ  

GODIM-PESO DA RÉGUA 

204 - Foi presente para aprovação a proposta de resolução acima referenciada.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de resolução.  

 

PAD – PRODUÇÃO DE ACTIVIDADES  

DESPORTIVAS –  

72ª VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA  

PEDIDO DE PARECER 

205 - Foi presente para ratificação um requerimento da PAD – Produção de Actividades 

Desportivas a solicitar parecer favorável não havendo inconveniente na passagem do percurso 

para a realização da 72 ª volta a Portugal em bicicleta.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 72 º do Regulamento das Transferências para as 

Câmaras Municipais de Competências dos Governos Civis (licenciamento de provas de âmbito 

intermunicipal), devendo contudo a PAD – Produções de Actividades Desportivas, das 

conhecimento da realização da prova às autoridades locais.  

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

Pode ser emitido parecer favorável, por motivo de urgência, devendo este despacho ser 

ratificado na próxima reunião de Câmara.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

Independentemente de termos concluído com esta deliberação o requerimento solicitado, 

acabamos por verificar que posteriormente ao mesmo, a organização da prova terá decidido 

alterar o percurso, não tendo este passado no território do nosso concelho.  

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA  

S. LEONARDO E STª BÁRBARA  

GALAFURA  



 

206 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em Honra de S. Leonardo e Stª 

Bárbara, Galafura, a solicitar autorização para a realização dos festejos nos dias 20,21,22 e 23 

de Agosto, assim como o lançamento de fogo-de-artifício.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60 do Regulamento das T.C.M.C.G.C., 

devendo ser salvaguardada a lei do ruído, sendo a taxa a pagar de 12 € por dia.  

Em virtude do lançamento do fogo-de-artifício, se efectuar num espaço rural, está sujeito ao 

disposto no n.º 2 do art.º 29 do D.L. 124/06, devendo ser cumpridas todas as medidas de 

prevenção e protecção, declinando o Município qualquer responsabilidade sobre algum 

acidente que possa ocorrer”.  

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

serviços.  

 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE  

SANTO XISTO –  

VILARINHO DOS FREIRES 

207 - Foi presente para ratificação um requerimento da Comissão de Festas de Santo Xisto a 

requerer isenção das taxas associadas ás festividades de Santo Xisto, assim como autorização 

para o lançamento do fogo de artifício, nos dias 7,8 e 9 de Agosto. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60 do Regulamento das T.C.M.C.G.C., 

devendo ser salvaguardada a lei do ruído, sendo a taxa a pagar de 12 € por dia, quanto a 

isenção da mesma, fica à consideração da Ex.ª Câmara, uma vez que não está prevista na 

Tabela de Taxas Municipais. 

Em virtude do lançamento do fogo-de-artifício, se efectuar num espaço rural, está sujeito ao 

disposto no n.º 2 do art.º 29 do D.L. 124/06, devendo ser cumpridas todas as medidas de 

prevenção e protecção, declinando o Município qualquer responsabilidade sobre algum 

acidente que possa ocorrer”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser ratificado na próxima reunião 

de Câmara “.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

Mais deliberou indeferir o pedido da isenção de taxas em virtude do mesmo não ter 

enquadramento no Regulamento de Taxas Municipais.  

 

JUNTA DE FREGUSIA DE VILARINHO  

DOS FREIRES 

FESTAS EM HONRA DE N. SRª DAS NEVES  

208 - Foi presente para ratificação um ofício da Junta de Freguesia de Vilarinho dos Freires a 

requerer isenção de todas as taxas associadas ás festividades da Nossa Senhora das Neves, 



 

que decorrerão do dia 3 a 6 de Agosto/2010, assim como autorização para a realização das 

festas e lançamento de fogo de artifício.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60 do Regulamento das T.C.M.C.G.C., 

devendo ser salvaguardada a lei do ruído.  

Nos termos do n.º 1 do art.º 8 do regulamento e Tabela de Taxas e Licenças, as juntas de 

freguesia estão isentas de taxas.  

Em virtude do lançamento do fogo-de-artifício, se efectuar num espaço rural, está sujeito ao 

disposto no n.º 2 do art.º 29 do D.L 124/06, devendo ser cumpridas todas as medidas de 

prevenção e protecção, declinando o Município qualquer responsabilidade sobre algum 

acidente que possa ocorrer”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser ratificado na próxima reunião 

de Câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

Mais deliberou conceder a isenção das taxas solicitadas.  

 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE  

N. SRª DO SOCORRO 

209 - Pela Comissão de Festas N. Srª do Socorro, foi presente para ratificação, um 

requerimento a solicitar a emissão das licenças de ruído, bem como o lançamento do fogo-de-

artifício, desde 2 a 17 de Agosto/2010, assim como a isenção de pagamento das taxas.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60 do Regulamento das T.C.M.C.G.C., 

devendo ser salvaguardada a lei do ruído, sendo a taxa a pagar de 12 € por dia. Quanto á 

isenção das taxas, solicitada pela Comissão de Festas, fica à consideração da Exm.ª Câmara, 

em virtude de se tratar das festas da cidade e do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças, 

no 4 do art.º 8 prever que “ poderá, ainda, haver lugar à isenção de taxas relativamente a 

eventos de manifesto e relevante interesse municipal”.  

Apesar de o lançamento do fogo-de-artifício, se efectuar em zona urbana, está sujeito ao 

disposto no n.º 2 do art.º 29 do D.L. 124/06, devendo ser cumpridas todas as medidas de 

prevenção e protecção, declinando o Município qualquer responsabilidade sobre algum 

acidente que possa ocorrer”.  

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

Deferido, por motivos de urgência, devendo este despacho ser ratificado pela Câmara 

Municipal, bem como a deliberação sobre a isenção de taxas”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

Mais deliberou conceder a isenção das taxas nos termos do n.º 4 do art.º 8 da Tabela de Taxas 

e Licenças.  

 



 

COMISSÃO DE FESTAS DE  

ALVAÇÕES DO TANHA EM HONRA  

DO PADROEIRO MÁRTIR SÃO BARTOLOMEU  

210 - Pela Comissão de Festas de Alvações do Tanha, foi presente um requerimento a solicitar 

autorização para a realização das festas em Honra do seu Padroeiro Mártir São Bartolomeu, 

nos dias 22, 24 e 25 de Agosto, com o lançamento de fogo-de-artifício, assim como a isenção 

de taxas de licença.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60 do regulamento das T.C.M.C.G.C., 

devendo ser salvaguardada a lei do ruído, sendo a taxa a pagar de 12 € por dia, quanto a 

isenção da mesma, fica à consideração da Exm.ª Câmara, uma vez que não está prevista na 

Tabela de Taxas Municipais.  

Em virtude do lançamento do fogo de artificio, se efectuar num espaço rural, está sujeito ao 

disposto no n.º 2 do art.º 29 º do D.L. 124/06, devendo ser cumpridas todas as medidas de 

prevenção e protecção, declinando o Município qualquer responsabilidade sobre algum 

acidente que possa ocorrer”.  

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

serviços.  

Mais deliberou indeferir o pedido da isenção de taxas em virtude do mesmo não ter 

enquadramento no Regulamento de Taxas Municipais.  

 

ASSOCIAÇÃO GUIAS E ESCUTEIROS  

DA EUROPA – PORTUGAL  

KARAOKE NO PARQUE DO PESO  

211 - Pela Associação Guias e Escuteiros da Europa foi presente para ratificação, um ofício a 

solicitar autorização para a realização de Karaoke no Parque do Peso, dia 7 de Agosto, das 22 

ás 2 horas.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60 do Regulamento das T.C.M.C.G.C., 

devendo ser salvaguardada a lei do ruído.  

Quanto à isenção da taxa está prevista no n.º 2 do art.º 8 da Tabela de Taxas Municipais “ sem 

prejuízo  ... a Câmara Municipal poderá conceder isenções ... pessoas colectivas de direito 

público ... associações culturais, desportivas e recreativas legalmente constituídas ...” ficando 

no entanto à consideração da Exm.ª Câmara.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser ratificado pela Câmara 

Municipal”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

Mais deliberou isentar do pagamento de taxas de acordo com o n.º 2 do art.º 8 da Tabela de 

Taxas Municipais.  



 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

JOSÉ SEQUEIRA 

PEDIDO DE DESTAQUE DE PARCELA  

DE TERRENO 

LUGAR DO ROMESAL – LOUREIRO  

PESO DA RÉGUA 

212 - Pela Advogada Elsa Sequeira, mandatária de José Sequeira, foi presente um pedido de 

destaque de parcela de terreno no lugar do Romesal, freguesia de Loureiro.  

Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte:  

“ Propõe-se o deferimento do pedido de destaque nos termos de informação técnica”.  

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

serviços.  

 

PROCESSO DE OBRAS N.º 50/2009 

CESÁRIO MESQUITA FERREIRA  

RUA VILA FRANCA – PESO DA RÉGUA  

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE  

UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR  

213 - Pelo Sr. Cesário Mesquita Ferreira, foi presente um requerimento a solicitar o 

licenciamento para obras de reconstrução e ampliação de um edifício de habitação unifamiliar 

na Rua Vila Franca, no Peso da Régua.  

Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte:  

“ ... Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, caso seja formalmente aceite pelo município a intervenção 

proposta na zona de salvaguarda e protecção, não se vê inconveniente na aprovação do 

projecto de arquitectura relativo à obra de ampliação de um edifício destinado a habitação 

unifamiliar, nos termos do artigo 20º do RJUE, nas condições supra descritas. 

Caso se decida sobre o deferimento da pretensão, deverá ser notificado o interessado a 

requerer, nos termos do n.º 4 do art.º 20 do RJUE, a provação dos projectos de especialidades 

previstos no n.º 5 do art.º 11 da Portaria nº 232/2008 de 11/03.  

Os projectos de especialidades que não sejam considerados necessários, em função do tipo de 

obra executada ou a executar, deverão ser justificados pelo autor do projecto, solicitando assim 

a sua isenção e/ou atestar a sua adequabilidade com as normas legais e regulamentares que 

lhe são aplicáveis, caso não esteja contemplada a sua obrigatoriedade na legislação em vigor.  

Com os referidos projectos, deverá ainda ser apresentado exemplar do projecto de arquitectura 

em suporte informático, nos termos propostos a aprovação, e com ficheiro relativo a 

implantação das edificações (edifício, vedação/acesso ao prédio), georreferenciado.  



 

Propõe-se ainda, sem prejuízo da aprovação supra referida, que se promova a consulta devida 

à Junta de Freguesia respectiva”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura de acordo com a 

informação dos serviços.  

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta.  

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram doze horas, da qual se lavrou a 

presente acta que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada.  

 


