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ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 22 DE AGOSTO DE 2006 

 

N.º 17/2006 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves, Vice – Presidente. 

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Andreia Catilina 

Soares Coutinho Simões, Maria José Fernandes Lacerda. 

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

Vítor Manuel Ribeiro Fernandes de Almeida e Elsa Maria de Carvalho Soares Peres Correia, 

Vereadores. 

SECRETARIOU: José Daniel Meireles de Almeida Lopes, Chefe de Divisão. 

OUTRAS PRESENÇAS: Não houve. 

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria, com a abstenção da Vereadora 

Andreia Catilina Soares Coutinho Simões. 

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Vice – Presidente, informou 

verbalmente o executivo das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 08 a 21 de Agosto/06 – Saldo do dia 21 de Agosto/06 – Quatrocentos e 

sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos. 

FESTA EM HONRA DE JUSTO HEITOR 

374 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em Honra de Justo Heitor, 

solicitando autorização para o lançamento de fogo de artifício, de 23 a 26 de Agosto, na 

freguesia de Loureiro. 

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte: 

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

devendo ser paga a taxa de 12€/dia, bem como salvaguardada a lei do ruído. 

Em virtude da festa se realizar num espaço rural, a mesma está sujeita ao disposto no n.º 2 do 

Art. 29 do Decreto - Lei 124/2006, sendo necessária a autorização prévia da Câmara Municipal, 

para o lançamento do fogo de artifício.” 

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

serviços. 
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FESTA EM HONRA DE S. LEONARDO E ST.ª BÁRBARA 

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

Bárbara, solicitando autorização para o lançamento de fogo de artifício, de 18 a 21 de Agosto, 

na freguesia de Galafura. 

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte: 

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

devendo ser paga a taxa de 12€/dia, bem como salvaguardada a lei do ruído. 

Em virtude da festa se realizar num espaço rural, a mesma está sujeita ao disposto no n.º 2 do 

Art. 29 do Decreto – Lei 124/2006, sendo necessária a autorização prévia da Câmara 

Municipal, para o lançamento do fogo de artifício.” 

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

“Deferido, dado a urgência do pedido, devendo o presente despacho ser ratificado na reunião 

de Câmara”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Vereador. 

CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE TERRENO PARA 

JAZIGO DE CAPELA EM TALHÃO DE CEMITÉRIO 

376 - Foi presente um requerimento de Francisco Osório Pinto, requerendo a concessão, por 

alvará, do direito do uso permanente de terreno, com as medidas de 3,00 por 3,00 metros 

(jazigo de capela), no cemitério de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Considerando que o pedido apresentado se destina a concessão por alvará de direito ao uso 

permanente de terreno, não ocupado actualmente, para jazigo de capela, quer-nos parecer, 

salvo melhor opinião, e apesar do teor da deliberação n.º 201 da Câmara Municipal, de 30 de 

Março de 2004, que não haverá inconveniente no deferimento do pedido.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE TERRENO EM 

TALHÃO DE CEMITÉRIO 

377 - Foi presente um requerimento de Maria José Pinheiro, Filhos e Netos, requerendo a 

concessão, por alvará, do direito de uso permanente, com as medidas de 2,00 por 1,00 metro, 

no talhão n.º 12, tabuleiro inferior virado a poente do cemitério de Godim. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor ao deferimento do pedido para concessão por alvará de direito ao uso 

permanente de terreno em talhão de cemitério, nas dimensões de 1,00 metros por 2,00 metros, 

em virtude da sepultura em causa se encontrar já ocupada, nos termos da deliberação n.º 201 

de 30 de Março de 2004.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 
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DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 

OBRAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

378 - Pela empresa A3 Arquitectos foi presente uma factura referente ao trimestre de Abril a 

Junho, no valor de 3.630 €. 

Traz informação do Chefe de Divisão do teor seguinte: 

“Tendo presente o teor da proposta que nos foi remetida por A3 Arquitectos, relativamente à 

prestação de serviços, na Biblioteca Municipal, passo a informar:  

PONTO 1. A proposta até agora em vigor, aprovado por deliberação de Câmara Municipal n.º 

1, de 10/01/2006, prevê um custo de 3.000 euros/trimestre, para 5 visitas semanais, no período 

de Janeiro a Março de 2006. 

A proposta agora apresentada para o período de Abril a Junho de 2006, apresenta os mesmos 

valores, pelo que, proponho a V. Ex.ª a sua aprovação.” 

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

INFORMAÇÃO PRÉVIA EDIFICAÇÃO 

GUILHERMINO MARTINS SILVA 

AV. DR. MANUEL DE ARRIAGA 

PESO DA RÉGUA 

379 - Foi presente um requerimento de Guilhermino Martins da Silva, solicitando informação 

prévia da viabilidade de construção de um edifício multifamiliar, sito na Avenida Dr. Manuel de 

Arriaga, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“O requerente apresenta um pedido de informação prévia para construção de edifício 

multifamiliar em terreno à face da Avenida Dr. Manuel de Arriaga, confrontando também com o 

designado Quelho do Bordalo. 

Este assunto foi já objecto de análise em Março de 2006, tendo sido comunicadas ao 

interessado as condições a considerar para elaboração de projecto para o local. 

O estudo agora apresentado dá cumprimento integral às condições impostas, sendo prevista a 

construção de imóvel constituído por sub - cave, cave, r/c e dois andares. 

O imóvel apresenta 3 pisos para a Avenida Dr. Manuel de Arriaga, e para tardoz, desenvolve-

se em “escada”, de modo a ser cumprido o artigo 59.º do RGEU.  

Igualmente, os índices indicados se encontram dentro dos valores fixados no regulamento do 

Plano Director Municipal. 

Será contudo, de referir que o acesso automóvel através de rampa ao piso de estacionamento 

terá de situar-se integralmente no interior do terreno objecto de intervenção. 

Pelo exposto, somos de parecer que o pedido reúne condições para a emissão de parecer 

favorável.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável ao requerido de acordo com a 

informação dos serviços. 
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PROCESSO DE OBRAS N.º176/00 

FERNANDO COLUMBANO DA SILVA E OUTROS 

URBANIZAÇÃO S. DOMINGOS, LOTE 1 

PESO DA RÉGUA 

380 - Foi presente o processo de Fernando Columbano da Silva e Outros, solicitando um 

aditamento ao projecto, sito na Urbanização S. Domingos, lote 1, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de indeferir o aditamento a projecto de arquitectura para 

construção de edifício no lote 1 do Loteamento da Quinta de S. Domingos, que contraria as 

disposições do alvará de loteamento em vigor, já que para o piso designado como sub – cave 

se prevê a ocupação como armazéns. 

O indeferimento deverá ser feito como base na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto – 

Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto – Lei 177/2001 de 4 de 

Junho. 

Deverá proceder-se nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo.” 

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

serviços. 

PROCESSO DE OBRAS N.º 90/04 

JOSÉ PINHEIRO CARDOSO 

CLUBE RESIDENCIAL VILA ROSA 

AVENIDA SACADURA CABRAL, LOTE 37 

GODIM – PESO DA RÉGUA 

381 - No seguimento da deliberação n.º 296 de 06/06/13, foi novamente presente o processo 

de José Pinheiro Cardoso, com informação do Departamento Técnico de Obras do teor 

seguinte: 

“Em virtude de ter decorrido o prazo previsto no Código do Procedimento Administrativo, sem 

que o interessado se tenha pronunciado, somos de parecer que seja emitida declaração de 

caducidade e se proceda ao seu arquivamento, nos termos da nossa informação de 2 de 

Março de 2006.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação dos serviços mandando 

proceder em sua conformidade. 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta. 

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram onze horas e dez minutos, da 

qual se lavrou a presente acta que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada. 


