
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 2 DE DEZEMBRO 0 DE 2010 

 

Nº 24 /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, Maria José 

Fernandes Lacerda e António Manuel da Graça Peres Correia.  

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

Gestão de Pessoal.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião pública sem presenças.  

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. 

Para discussão do orçamento para 2011, estrutura de serviços à luz do Decreto-Lei n.º 

305/2009 de 23/10 e proposta para aquisição dos projectos de especialidades referente ao 

Auditório Municipal, Parque de Estacionamento subterrâneo, requalificação e reordenamento 

da Alameda dos Capitães, ficou agendada uma reunião extraordinária a realizar no dia 10 ( 

Sexta-feira) do corrente mês. Todos os Vereadores ficaram cientes da convocação  

 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 18 de Novembro a 02 de Dezembro/10 – Saldo do dia 1 de Dezembro 

– Quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e quatro 

cêntimos.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

DA IGAL – EXPOSIÇÃO SOBRE  

A JUNTA DE FREGUESIA DE  



 

VILARINHO DOS FREIRES- 

MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA 

292 – Pelos serviços, foi presente uma informação sobre o assunto acima mencionado. 

A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento da informação. 

Mais deliberou enviá-la à IGAL.  

 

APROVAÇÃO DO  

PLANO ANUAL DE FEIRAS 2011  

293 - Foi presente para aprovação o Plano Anual de Feiras.  

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

“ Proponho a aprovação do Plano Anual de Feiras nos termos da informação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Plano Anual de Feiras 2011.  

 

ANTÓNIO ELIAS DOS SANTOS  

REQUERIMENTO PARA TRANSLADAÇÃO  

DE CADÁVERES E OSSADAS  

294 - Foi presente um requerimento do Sr. António Elias dos Santos, residente na Rua da 

Vitória, n.º 15 Mesão Frio, na qualidade de herdeiro, solicitar a transladação de cadáver e 

ossadas de António José Rodrigues, que se encontra no cemitério do Peso da Régua, para o 

cemitério de Godim.  

A Câmara deliberou por unanimidade enviar novamente o processo aos serviços, para que 

sejam recolhidos novos elementos, nomeadamente a que titulo se encontrava o cadáver no 

jazigo em questão, para que possa ser tomada uma decisão.  

 

JUNTA DE FREGUESIA DE LOUREIRO  

TRANSFERÊNCIA DE PROTOCOLO  

295 - Pela Junta de Freguesia de Loureiro, foi presente um pedido de transferência de verba 

atribuída no protocolo “ Pavimentação, saneamento e abastecimento de água ao Povo do 

Penedo Seixo” para a obra “ Conclusão da abertura da estrada da Caridade”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

 

JUNTA DE FREGUESIA DE GODIM  

TRANSFERÊNCIA DE PROTOCOLO  

296 - Pela Junta de Freguesia de Godim, foi presente um ofício a solicitar a transferência de 

verba “ Alargamento e construção de um passeio na Rua Trás do Paço ”, para a obra “ 

Requalificação do Parque Infantil da Cederma” e o restante para a “ Construção de um passeio 

do lado esquerdo desde a Urbanização da Soalheira até á Igreja de Godim”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

 

 



 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO  

REGULAMENTO DA ACTIVIDADE DE  

COMÉRCIO A RETALHO EXERCIDA DE  

FORMA NÃO SEDENTÁRIA  

297 - No seguimento da deliberação n.º 257 de 07/10/2010, foi novamente presente a proposta.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Tendo finalizado o inquérito público sobre a Proposta de Alteração ao Regulamento da 

Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma não Sedentária, à qual se refere a 

deliberação n.º 257 de 07 de Outubro de 2010, informo que não foram presentes nesta Secção 

qualquer sugestão ou reclamação, pelo que deverá ser presente novamente a reunião de 

Câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade, não tendo existido propostas de alteração, manter a 

proposta inicial, enviando-a para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

IMORETALHO – GESTÃO IMOBILIÁRIA S.A  

QUINTA DAS FORCAS – GODIM  

INSTALAÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO  

DE COMBÚSTIVEL E ALARGAMENTO DA  

ÁREA DE ESTACIONAMENTO  

298 - Pela Divisão de Gestão do Território foi presente o processo referente à instalação de 

posto de abastecimento de combustível e alargamento da área de estacionamento.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ … Conclusão:  

Em face do exposto, propõe-se o licenciamento da obra de construção/instalação de um posto 

de abastecimento de combustível que inclui um Edifício de Apoio (integrado no 

estabelecimento comercial existente), nos termos previstos no art.º 23 do RJUE, nas seguintes 

condições:  

- Prazo para execução da obra de 6 meses, conforme programação proposta pelo requerente.  

- Execução da obra por industrial de construção civil compatível, com a estimativa da obra no 

valor de 396.000 €.  

- E ainda à execução das obras de urbanização constantes do processo, nos termos previstos 

no artigo 25º do RJUE, nas seguintes condições:  

1º Caução, no valor de 59.564,19 € prestada a favor da Câmara Municipal, mediante garantia 

bancária autónoma à primeira solicitação, hipoteca sobre bens imóveis propriedade do 

requerente, depósito em dinheiro ou seguro-caução, devendo constar do próprio titulo que a 

mesma está sujeita a actualização nos termos do n.º 4 do art.º 54 do RJUE e se mantém válida 

até à recepção definitiva das obras de urbanização.  

2º Prazo para execução da obra de 3 meses, conforme programação proposta pelo requerente.  



 

3º Execução da obra por industrial de construção civil compatível, com a estimativa da obra no 

valor de 56.727,8 €.  

4º Cumprimento do disposto no regime da gestão de construção e demolição nelas produzidos.  

Caso se decida sobre o deferimento do licenciamento, nos termos previstos, no artigo 76º do 

mesmo diploma o interessado deverá requerer no prazo de um ano a emissão do respectivo 

alvará de obras de construção mediante a apresentação dos elementos previstos no art.º 3º da 

Portaria n.º 216-E/2008 de 03/04, e cumpridas as observações e condições constantes no 

processo e nos termos supra referidos.  

Dispõe o n.º 3 do art.º 25 do RJUE que “… Em caso de deferimento nos termos do n.º 1, o 

requerente deve, antes da emissão do alvará, celebrar com a Câmara Municipal contrato 

relativo ao cumprimento das obrigações assumidas e prestar caução adequada, beneficiando 

de redução proporcional ou isenção das taxas por realização de infra-estruturas urbanísticas, 

nos termos a fixar em regulamento municipal”.  

O licenciamento da operação urbanística e a emissão do alvará fica sujeito ao pagamento das 

taxas devidas, nos termos do REMUE, podendo beneficiar da redução/isenção da T.U. ( 

2.388.54 € ) nos termos supra referidos e de acordo com o disposto no n.º 5 do art.º 150 do 

REMUE.  

Dadas as características dos trabalhos, não será de aplicar a vistoria á implantação pelos 

nossos serviços, previstos no artigo 88º do RMUE”.  

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

dos serviços.  

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 44 do C .P.A e alínea c) do art.º 9 A Lei n.º 64/93 

de 26/08, aditada pela lei n.º 42/96 de 31/08, o Pr esidente considera-se impedido de 

participar nas deliberações seguintes.  

O Vice – Presidente substituto legal do Presidente da Câmara pôs à votação esta 

declaração de impedimento, a qual foi votada favora velmente por unanimidade.  

 

LIBERTOSONHO, CONSTRUÇÕES LDª  

JUNCAL DE CIMA  

PESO DA RÉGUA 

299 – Foi presente o pedido de alteração ao loteamento, titulado pelo alvará n.º 01/08 de 7 de 

Março/2008.  

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

“ Propõe-se a aprovação da alteração à licença da operação de loteamento, nos termos da 

presente informação, não introduzindo alteração às obras de urbanização/caução, não sendo 

de sujeitar à discussão pública, dado a alteração não ser de significativa relevância 

urbanística”.  

Traz informação do Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

“ Deferido, por motivo de urgência, tendo em conta os motivos apresentados pelo requerente.  

À Reunião de Câmara para ratificação deste despacho”.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

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.  

 


