
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 

 

Nº 18/2010 

 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves, Vice – Presidente.  

VEREADORES PRESENTES: Salvador Costa Ferreira, Nei de Morais Teixeira, Jorge Manuel 

Monteiro de Almeida.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Presidente Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, e 

Vereadores Maria José Fernandes Lacerda e Mário Francisco Cancela Mesquita Montes.  

SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de Divisão Administrativa e 

Gestão de Pessoal.  

OUTRAS PRESENÇAS:  Por se tratar de reunião pública estiveram presentes os seguintes 

Munícipes:  

- Lúcia Maria Morais Monteiro, residente em Godim, Peso da Régua. Apresentou uma 

reclamação sobre o barulho intenso produzido pela grande superfície “Modelo”. O barulho 

provém de geradores existentes no local e de camiões frigoríficos, quando procedem ao 

descarregamento de alimentos, solicitando por isso a intervenção da Câmara, para que seja 

protegida a sua qualidade de vida.  

- António Joaquim Oliveira Correia, residente em Peso da Régua. Apresentou uma reclamação, 

lamentando o tratamento e morosidade que os processos de obras têm neste Município.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade.  

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.  

 

PROPOSTA  

ALTERAÇÃO DO MAPA DO PESSOAL  

227 – Foi presente a proposta de alteração do Mapa do Pessoal, acrescentando a este, dois 

lugares de Assistente Operacional.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  



 

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

TERRENO DO CENTRO ESCOLAR 

DE PESO DA RÉGUA 

228 – Foi presente para aprovação o Relatório de Avaliação do Terreno do Centro Escolar de 

Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o relatório.  

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

TERRENO DO CENTRO ESCOLAR 

DE GODIM 

229 – Foi presente para aprovação o Relatório de Avaliação do Terreno do Centro Escolar de 

Godim.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o relatório.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 26 de Agosto a 8 de Setembro/10 – Saldo do dia 8 de Setembro – 

Cento e vinte e quatro mil, cento e setenta e sete euros e oitenta e três cêntimos.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES BARRIA  

VENDA AMBULANTE DE CHURRASCOS  

230 - Foi presente um ofício do Sr. José Augusto Rodrigues Barria a solicitar o cartão de 

vendedor ambulante para venda de churrasco.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ As concessões de cartões de vendedor ambulante encontram-se suspensas desde 

06/12/2004. No entanto no ano de 2006 foram concedidos dois cartões para a venda 

ambulante de melões, no ano de 2008, um para a venda de melões e no ano de 2010, um para 

venda de cerejas”.  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido.  

 

CONFRARIA DOS 

ENÓFILOS DO DOURO 

ELABORAÇÃO DO LIVRO  

DA CONFRARIA  



 

231 - Foi presente um ofício da Confraria dos Enófilos da Região Demarcada do Douro a 

solicitar apoio para a publicação de um livro alusivo à sua História.  

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

“ Proponho a atribuição de um apoio no valor de 500,00 € (Quinhentos euros).  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

MUSEU DO DOURO 

ASSINATURA DO PROTOCOLO  

DE COLABORAÇÃO NO PROJECTO  

“ENTRE MARGENS”  

232 - Pelo Museu do Douro, foi presente o Protocolo de Colaboração no Projecto “ Entre 

Margens “ .  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o protocolo.  

 

ASSOCIAÇÃO GUIAS E ESCUTEIROS  

DA EUROPA – PORTUGAL  

PESO DA RÉGUA 

REALIZAÇÃO DE KARAOKE NO DIA  

4 DE SETEMBRO DE 2010 

233 - Foi presente um ofício da Associação Guias e Escuteiros da Europa – Portugal, Peso da 

Régua, a solicitar autorização para a realização de Karaoke no Parque do Peso, no dia 4 de 

Setembro.  

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, a mesma 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 Exma. Câmara”.  

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

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

de Câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho proferido bem como isentar as 

respectivas taxas.  

 

SPORT CLUBE DA RÉGUA  

APOIO FINANCEIRO RELATIVO  

À PUBLICIDADE  

RÉGUA CAPITAL DO DOURO  



 

234 - Foi presente um ofício do Sport Clube da Régua, a solicitar um apoio financeiro no 

montante de 10 000,00 € relativo à publicidade “ RÈGUA CAPITAL DO DOURO “ presente nos 

equipamentos.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o apoio financeiro de 10 000,00 €.  

 

ROTA DO VINHO DO PORTO 

FESTA PINK ROSE PARTY  

PEDIDO DE LICENÇA DE RUIDO 

235 - Pela Direcção da Rota do Vinho do Porto, foi presente um pedido de licença de ruído 

para a festa “ Pink Rose Party “, que terá lugar no Solar do Vinho do Porto no Peso da Régua, 

no dia 18 de Setembro/2010, entre as 23,00 horas e as 06,00 horas do dia 19 no âmbito da 

programação da Festa da Vindima.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

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

autorizar a realização de actividades 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. 15 da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 €”.  

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

serviços.  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE  

O MUNICIPIO DO PESO DA RÉGUA E O  

ALTO COMISSARIADO PARA A  

IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO INTERCULTURAL  

CONTINUIDADE DO PROJECTO DE 

MEDIADORES MUNICIPAIS 

236 - Pela Divisão de Desenvolvimento Social, foi presente uma informação sobre o Protocolo 

de Cooperação entre o Município do Peso da Régua e o Alto Comissariado para a Imigração e 

Diálogo Intercultural, para dar continuidade ao Projecto de Mediadores Municipais – Vamos 

Construir Pontes, por mais um ano, de 1 de Outubro de 2010 a 30 de Setembro de 2011.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o protocolo.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

PROCESSO N.º 23/2009 DO CENTRO 

SOCIAL E PAROQUIAL DE S. PEDRO  

DE LOUREIRO – CONSTRUÇÃO DE 



 

UM EDIFICIO DESTINADO A UM LAR  

DE IDOSOS 

237 - Foi presente o processo de obras referente ao Centro Social e Paroquial de S. Pedro de 

Loureiro sobre a construção de um edifício destinado a um lar de idosos.  

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

“ 3. Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se a aprovação do projecto de arquitectura, relativo á obra 

de construção de um edifício destinado a serviços de apoio social, nos termos do artigo 20º do 

RJUE, de acordo com o parecer técnico de 08.07.2009 e em consonância com os pareceres 

emitidos pelas respectivas entidades consultadas.  

Mais se propõe decisão relativamente ao pedido de isenção de taxas formulado pelo 

requerente, tendo em conta o disposto no artigo 139º do RMUE.  

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

requerer, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE, a aprovação dos projectos de 

especialidades previstos no n.º 5 do artigo 11º da Portaria n.º 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, georreferenciado, com o limite do prédio a intervencionar ”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura bem como a isenção 

das respectivas taxas.  

 

LUÍS PEREIRA DA SILVA  

VINHÓS, PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO  

238 - Foi presente um requerimento do Sr. Luís Pereira da Silva, residente no Lugar das 

Fontainhas, freguesia de Vinhós, Peso da Régua, a requerer a emissão de certidão favorável à 

ampliação do número de comproprietários sob o prédio rústico, inscrito na matriz predial artigo 

891-E.  

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

“ Nos termos da informação do Gabinete de Fiscalização, nada a opor à emissão de parecer 

favorável à constituição de compropriedade do prédio, com emissão da competente certidão da 

qual não resulta o direito ao parcelamento físico em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável de acordo com a informação dos 

serviços.  

 

AURORA OLIVEIRA  



 

VILARINHO DOS FREIRES 

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE DESTAQUE  

239 - Foi presente um requerimento da Srª Aurora Oliveira, residente no Lugar da Enxudre, 

Escávedas, freguesia de Vilarinho dos Freires, a requerer destaque de uma parcela de terreno, 

inscrito na matriz sob o artigo 462-A em Vilarinho dos Freires, Peso da Régua.  

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

“ Nada a opor ao destaque de uma parcela com a área de 1235.00 m2 situada em perímetro, 

enquadrada no n.º 4 do art.º 6 do RJUE, com emissão da competente certidão.  

Dado que no prédio descrito na CRP foram identificadas edificações em regime de 

clandestinidade deverá ser dado a conhecer ao GF para informar/proceder no âmbito das 

respectivas competências, sem prejuízo da localização de antecedentes”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido 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.  

 


