
 

 

 

ACTA  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010 

 

Nº 25/2010 

 

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 de Almeida Lopes, Chefe da Divisão Administrativa e 

Gestão de Pessoal.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foram aprovadas por unanimidade as actas da reunião 

ordinária realizada em 02/12/2010 e reunião extraordinária realizada em 10/12/2010.  

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

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena.  

Para discussão e aprovação, da Estrutura Orgânica e Regulamento Interno dos Serviços 

Municipais; Relação de subsídios a atribuir às Associações Desportivas e Culturais do 

Concelho; Projecto de Requalificação e Renovação da Pavimentação e de Infra-estruturas do 

Troço Urbano da EN 108 ( Fase 1-Zonas E, F, G, H, e I), Interface Transportes Públicos 

Rodoviários ( Zona Estação) e Reabilitação da Rua da Alegria e Barão de Forester – Peso da 

Régua, ficou agendada uma reunião extraordinária a realizar no dia 23 ( Quinta-feira) do 

corrente mês. Todos os Vereadores ficaram cientes da convocação .  

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

presente minuta, de um documento, para ser discutido antes da ordem do dia.  

 

- LICENÇA ESPECIAL DE RUIDO  

FOGO DE ARTIFICIO 

303- Foi presente um oficio da Sociedade Turística e Hoteleira Vale Douro SA, solicitando a 

licença especial de ruído para o lançamento do fogo de artificio, no dia 31 de Dezembro de 

2010 e 01 de Janeiro de 2011 no cais em frente ao Hotel Régua Douro. 

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

serviços.  

 



 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 02 de Dezembro a 15 de Dezembro/10 – Saldo do dia 15 de Dezembro 

– Um milhão, novecentos e trinta mil, trinta e quatro euros e setenta e cinco Cêntimos.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

PROPOSTA 

304 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte:  

“ Considerando que para a realização dos Censos 2011, se torna necessária a nomeação de 

um Técnico Municipal que acompanhe o processo e estabeleça a ligação com o Delegado 

Municipal, de acordo com o que foi determinado pelo Instituto Nacional de Estatística, 

proponho que para tal tarefa, seja nomeado o Sr. Chefe da Divisão Administrativa e de Gestão 

de Pessoal.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta a proposta apresentada.  

 

ESCOTEIROS DE PORTUGAL 

GRUPO 116 – LOUREIRO 

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

305 - Foi presente um ofício dos Escoteiros de Portugal, Grupo 116 de Loureiro, a solicitar a 

atribuição de um subsídio extraordinário para o pagamento das despesas do 12º Acampamento 

Regional Miradouro.  

Traz despacho do Sr. Presidente do teor seguinte:  

“ Proponho a atribuição de um apoio de 500 € “.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.  

 

CLUBE DE CAÇA E PESCA DO  

ALTO DOURO 

PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA A  

MONTARIA AO JAVALI  

306 - Foi presente um ofício do Clube Caça e Pesca do Alto Douro a solicitar um subsídio para 

ajudar ao pagamento de despesas com a realização da Montaria ao Javali no dia 18 de 

Dezembro 2010.  

Traz despacho do Sr. Presidente do teor seguinte:  

“ Proponho a atribuição de um apoio de 500 €.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.  

 

PEDRO MIGUEL DO NASCIMENTO 

RESENDE 



 

LUGAR VALE DE VINHAS  

KARAOKE-CAFÉ S. PEDRO  

307 - Foi presente um requerimento do Sr. Pedro Miguel do Nascimento Resende, residente no 

Lugar Vale de Vinhas, Peso da Régua, a solicitar autorização para a realização de 

espectáculos de Karaoke para os dias 23,26 e 30 de Novembro e 3,7,10,14,17,21,24,28 e 31 

de Dezembro, a realizar no café S. Pedro.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O estabelecimento possui licença de utilização com o n.º 50/98, em nome de António 

Fernandes Velosa.  

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 actividades ruidosos temporárias.  

O requerido encontra-se tipificado na alínea f) do n.º 1 do art.º 2 e possui os elementos 

estipulados no n.º 2 do art.º 15 da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 € por espectáculo”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o requerido.  

Mais deliberou que no alvará do jazigo onde as ossadas vão ser transladadas, seja 

mencionado o ónus de perpetuidade das referidas ossadas.  

 

ANTÓNIO ELIAS DOS SANTOS  

TRANSLADAÇÃO DE CADÁVERES  

E OSSADAS DO CEMITÉRIO DO 

PESO DA RÉGUA PARA GODIM  

308 - No seguimento da deliberação n.º 294 de 02/12/2010, foi novamente presente o 

processo.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Após contacto com o requerente Sr. António Elias dos Santos, o mesmo esclareceu que o 

cadáver inumado no seu jazigo (António José Rodrigues) era tio da esposa do primeiro 

concessionário (António Ascenso Avelino de Almeida), sendo impossível de confirmar devido 

ao longo período de tempo decorrido, se o mesmo foi inumado a título perpetuo ou temporário.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao requerido.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

ADELINO PEREIRA  

MOURAMORTA- PESO DA RÉGUA  

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

309 - Foi presente um requerimento do Sr. Adelino Pereira, residente no Bairro da EDP, 

Bagaúste, na freguesia de Canelas, Peso da Régua, a requerer a emissão de parecer favorável 

à constituição de compropriedade sobre o prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artigo 

281-B.  



 

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

“ Nos termos da informação do G.F., nada a opor à emissão de parecer favorável à constituição 

da compropriedade do prédio, com emissão da competente certidão, da qual não resulta o 

direito à divisão física em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao requerido.  

 

ADELINO PEREIRA  

MOURAMORTA- PESO DA RÉGUA  

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

310- Foi presente um requerimento do Sr. Adelino Pereira, residente no Bairro da EDP, 

Bagaúste, na freguesia de Canelas, Peso da Régua, a requerer a emissão de parecer favorável 

à constituição de compropriedade sobre o prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artigo 

277-B.  

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

“ Nos termos da informação do G.F., nada a opor à emissão de parecer favorável à constituição 

da compropriedade do prédio, com emissão da competente certidão, da qual não resulta o 

direito à divisão física em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao requerido.  

 

ADELINO PEREIRA  

MOURAMORTA- PESO DA RÉGUA  

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

311 - Foi presente um requerimento do Sr. Adelino Pereira, residente no Bairro da EDP, 

Bagaúste, na freguesia de Canelas, Peso da Régua, a requerer a emissão de parecer favorável 

à constituição de compropriedade sobre o prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artigo 

280-B.  

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

“ Nos termos da informação do G.F., nada a opor à emissão de parecer favorável à constituição 

da compropriedade do prédio, com emissão da competente certidão, da qual não resulta o 

direito à divisão física em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao requerido.  

 

PROCESSO N.º 4/2004 DE 

ARMANDO GUEDES CORREIA DA SILVA  

RUA DA LOUSADA, GODIM  

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DE  

OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO  

312- Foi presente o processo do Sr. Armando Guedes Correia da Silva, residente na Rua da 

Lousada, Godim, Peso da Régua, a requerer informação prévia sobre a realização de uma 

operação de loteamento na Rua da Lousada, na parcela de terreno com a área de 4. 482,0m2.  



 

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

“3.CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se informação desfavorável ao estudo apresentado para a 

operação de loteamento solicitada, pela falta de funcionalidade entre os espaços de utilização 

publica, nomeadamente do arruamento interno aos lotes 1 a 4, e pelos espaços verdes não 

integrados nos lotes na definição da Portaria n.º 216-B/2008 de 3 de Março, que refere:  

 “Espaços verdes e de utilização colectiva — trata –se de espaços livres, entendidos como 

espaços exteriores, enquadrados na estrutura verde urbana, que se prestam a uma utilização 

menos condicionada, a comportamentos espontâneos e a uma estada descontraída por parte 

da população utente. Inclui, nomeadamente, jardins, equipamentos desportivos a céu aberto e 

praças, com exclusão dos logradouros privados em moradias uni ou bifamiliares.”  

Mais se propõe informar a requerente, para efeitos do disposto no n.º4 do artigo 16º do 

Decreto-lei n.º 555/99 de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 26/2010 de 

30/03, do teor da presente informação na indicação em que termos pode rever as prescrições 

urbanísticas aplicáveis a operação pretendida, nomeadamente:  

- Nos termos supra descritos os lotes e respectivas edificações deverão observar as 

disposições do Regulamento do PDM, do RMUE e RGEU.  

- A implantação das edificações a considerar na operação de loteamento, deverão cumprir o 

parecer emitido pela ARH – “a cota dos pisos inferiores das edificações sejam sempre 

superiores à cota local máxima cheia (68 metros) …”.  

Relativamente ao parecer emitido, considera-se de informar que posteriormente a emissão do 

mesmo foram clarificadas algumas normas relativamente a cota a partir da qual poderão ser 

permitidos pisos de habitação, nomeadamente a partir da cota 66, a qual poderá 

eventualmente vir a viabilizar as cotas propostas no estudo apresentado. 

- As parcelas para implantação de espaços verdes públicos e equipamentos de utilização 

colectiva e as infra-estruturas, e o seu tratamento e funcionalidade urbanística, depende da sua 

aceitação pela câmara no âmbito de apresentarem coerência com a malha urbana em que se 

localizam, nos termos do Regulamento do PDM e do RMUE.  

- A realização da operação de loteamento depende de prévia licença administrativa, nos termos 

da alínea c) do n.º 2 do artigo 4º do RJUE”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido 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 na deliberação seguinte.  

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

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

 

PEDRO MIGUEL RODRIGUES 

SEARA COUTINHO 



 

LUGAR DAS PEDREIRAS  

PESO DA RÉGUA 

CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO 

DESTINADO A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR  

E MUROS DE VEDAÇÃO  

313 - Foi presente o processo do Sr. Pedro Miguel Rodrigues Seara Coutinho, residente no 

Lugar das Pedreiras, Peso da Régua, a solicitar alteração à configuração da parcela a destacar 

de acordo com a planta.  

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

“ Mediante o pagamento da taxa devida.  

Nada a opor à alteração à configuração da parcela a destacar de acordo com a planta junta, 

com emissão de aditamento à certidão.  

Da viabilização do referido destaque resulta a cedência ao domínio público de 22,30 m2 no 

âmbito da efectivação do destaque, a indicar na referida certidão”.  

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.  

 


