
 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 25 DE JULHO  DE 2006 

 

N.º 15/2006 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, Presidente. 

VEREADORES PRESENTES:  Vítor Manuel Ribeiro Fernandes de Almeida, José Manuel 

Gonçalves, Elsa Maria de Carvalho Soares Peres Correia,  Andreia Catilina Soares Coutinho 

Simões, Maria José Fernandes Lacerda. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Vereador. 

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

OUTRAS PRESENÇAS: Não houve. 

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas.  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada por unanimidade. 

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

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
TESOURARIA 

Balancete – Período de 11 a 24  de Julho/06 – Saldo do dia 24 de Julho/06 - Trezentos e um 

mil, cento e cinquenta e oito euros e oitenta e seis cêntimos. 

PEDIDO DE PARECER 

MARIA DE LURDES VIEIRA BRAGA MAGALHÃES, MARIA FILISMINA BRITES DE 

MAGALHÃES E FILOMENA MARIA BRITES DE MAGALHÃES 

328 – Foi presente um requerimento de Maria de Lurdes Vieira Magalhães e Outras, solicitando 

parecer para a constituição de compropriedade na venda que pretende fazer a Jaime 

Fernandes Coutinho e José da Silva Marques, do prédio rústico inscrito sob o artigo 151-B, da 

freguesia de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor a que seja  emitido parecer favorável ao pedido apresentado, nos termos do 

disposto no artigo 54.º da Lei 64/2003de 23 de Agosto, que alterou a Lei 91/95 de 2 de 

Setembro, já que do negócio referido não resulta qualquer parcelamento físico em violação do 

regime legal dos loteamentos.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável. 

 



 

FESTAS EM HONRA DE S. TIAGO 

SEDIELOS – PESO DA RÉGUA 

329 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em Honra de S. Tiago, solicitando 

autorização para o lançamento de fogo de artifício nos dias 23, 24 e 25 do corrente, na 

freguesia de Sedielos. 

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

“O requerido encontra-se previsto no n.º 2 do art.º 29 do Decreto – Lei 124/2006 “O lançamento 

de fogo de artifício em todos os espaços rurais está sujeito a autorização prévia da Câmara 

Municipal”. 

Mais informo que o requerido vem munido de um calendário do lançamento do fogo de 

artifício.” 

Traz despacho do Presidente do seguinte teor: 

“Deferido. À  reunião de Câmara para ratificar” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho. 

FESTAS EM HONRA DE N.ª SR.ª DA GRAÇA 

POIARES – PESO DA RÉGUA 

330 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em Honra de N.ª Sr.ª da Graça, 

solicitando autorização para o lançamento de fogo de artifício nos dias 5 a 8 de Agosto, na 

freguesia de Poiares. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido.  

FESTAS EM HONRA DE N.ª SR.ª DAS NEVES 

VILARINHO DOS FREIRES - PESO DA RÉGUA 

331 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em Honra de N.ª Sr.ª das Neves, 

solicitando autorização para o lançamento de fogo de artifício nos dias 4, 5  e 6 de Agosto, na 

freguesia de Vilarinho dos Freires, mediante o pagamento das respectivas taxas. 

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

“O requerido encontra-se previsto no n.º1 do art.º. 60, do Regulamento das T.C.M.C.G.C., 

devendo ser paga a taxa de 12 ¼�GLD��EHP�FRPR�VDOYDJXDUGDU�D�OHL�GR�UXtGR� 
Em virtude da festa se realizar num espaço rural, a mesma está sujeita ao disposto no n.º2 do 

art.º 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. 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS PARCÓMETROS DA CIDADE A CELEBRAR COM A 

FIRMA RESOPRE 

332 - Pelo Chefe de Divisão, foi presente uma informação sobre o assunto em epígrafe do 

seguinte teor: 

“Aprovada a proposta dos novos estacionamentos controlados por parcómetros, em reunião de 

câmara de 30 de maio de 2006 e da assembleia municipal de 28 de Junho de 2006, torna-se 

necessário, para que o processo fique completo, obter deliberação da câmara no seguinte: 



 

Autorização para a rectificação do contrato elaborado, em 13 de Setembro de 2004, com a 

firma Resopre; 

Aprovação das novas percentagens a distribuir pela câmara e pela Resopre, (fixadas na 

proposta de renovação do contrato de manutenção); 

Autorização de celebração do contrato pelo período de 6 anos.” 

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

proceder em sua conformidade. 

9ª MODIFICAÇÃO ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DESPESA  

333 - Foi presente a 9º alteração ao Orçamento de Despesa no valor de 60.000,00 ¼� 
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do P.S., aprovar a 

alteração apresentada. 

DOAÇÃO DE JAZIGO 

334 - Foi presente um requerimento de Maria de Lurdes Almeida, requerendo a transmissão 

para seu nome de um jazigo que se encontra registado em nome de José Magalhães. 

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

“O requerido encontra-se previsto no artigo 44 do Regulamento dos Cemitérios Municipais, 

encontrando-se o pedido instruído com os documentos comprovativos da transmissão. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 45, sendo a transmissão a favor de pessoa estranha à família do 

concessionário, deverá o adquirente declarar que se responsabilizar pela perpetuidade e 

conservação no próprio jazigo dos corpos ou ossadas aí existentes. 

Esse compromisso deverá constar no averbamento.” 

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

serviços. 

  

ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 
ANÚNCIO DE ADMISSÃO DE PESO DA RÉGUA À REDE NACIONAL DE CIDADES E 

VILAS COM MOBILIDADE PARA TODOS 

335 - Pela Associação Portuguesa de Planeadores do Território foi presente o contrato – 

programa para a admissão do município de Peso da Régua à Rede Nacional de Cidades e 

Vilas com Mobilidade para Todos. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contra - programa e mandatar o Presidente 

para sua outorgação. 

PROPOSTA 

336 - Pelo Presidente da Câmara foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Definido o Regime de Estacionamento com a actualização do Regulamento de Transporte 

Público de Alugues em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros, por deliberações da 

Câmara Municipal de 04.04.2006 e Assembleia Municipal de 28.06.2006, impõe-se que de 

acordo com o Artigo 7º do referido Regulamento, se fixe o contingente para as praças no 

mesmo previstas. 



 

  Assim proponho o seguinte contingente: 

  Estacionamento Fixo 

                - Peso da Régua – 15 

 Táxis – Largo da Estação do Peso da Régua, com corredor de entrada devidamente 

assinalado na Rua José Vasques Osório;  

        - Canelas - 2 Táxis – Largo 27 de Maio e Canelas; 

  - Covelinhas - 1 Táxi – Lugar da Azenha; 

  - Fontelas – 2 Táxis – Largo do Cruzeiro e Caldas do Moledo; 

  - Galafura – 1 Táxi – Galafura; 

  - Loureiro – 2 Táxis – Lugar da Granja e Outeiro; 

  - Mouramorta – 1 Táxi – Lugar da Comenda; 

  - Poiares - 1 Táxi – Rua do Comércio; 

  - Sedielos – 4 Táxis – Lugar de Sobre a Fonte (2), Carvalho e Sermanha; 

  - Vilarinho dos Freires – 2 Táxis – Largo da Igreja e Alvações do Tanha; 

  - Vinhós – 2 Táxis – Lugar do Cóvo e Vinhós. 

   Estacionamento Condicionado 

  - Godim – Praça de 1 Lugar de Táxi – Largo da Estação de Godim; 

  - Godim – Praça de 1 Lugar de Táxi – Av. Sacadura Cabral (Tanque Redondo); 

- Peso da Régua – Praça de 2 Lugares de Táxi – Largo Sacadura Cabral     

(Largo dos Aviadores); 

- Peso da Régua – Praça de 1 Lugar de Táxi – Largo D. Manuel Vieira de 

Matos; 

  - Peso da Régua – Praça de 1 Lugar de Táxi – Praça Dr. Delfim Ferreira; 

  - Peso da Régua – Praça de 8 Lugares de Táxi – Rua da Ferreirinha; 

- Peso da Régua – Praça de 5 Lugares de Táxi – Avenida de Ovar.” 

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

Os Vereadores do P.S. apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Embora votando favoravelmente a proposta, não concordamos com o aumento de 6 para 8 

lugares para táxis na Rua da Ferreirinha, já que é criada uma nova Praça muito próxima 

daquele local com 5 lugares e também por reduzir ao mínimo os lugares de cargas e descargas 

dos utilizadores do Mercado Municipal.” 

O Presidente da Câmara declarou o seguinte: 

“Entendemos ser possível e praticável no local a colocação de 8 lugares para táxis que confere 

o contigente próximo para o local, podendo a qualquer altura, se entender que o mesmo seja 

prejudicial para os procedimento regular de cargas e descargas dos utilizadores do Mercado, o 

mesmo será reapreciado.” 

  



 

 

 

DIVISÃO DE SANEAMENTO BÁSICO 

E SERVIÇOS URBANOS 

 

RESTITUIÇÃO DA TAXA DE SANEAMENTO 

337 - Foi presente um requerimento de José Bernardo Pinto, solicitando a restituição da taxa 

de saneamento  dos recibos de água a partir do mês de Junho de 2003 a Fevereiro de 2006. 

Traz informação da Divisão de Saneamento Básico e Serviços Urbanos do teor seguinte: 

“De acordo com o despacho exarado por V.Ex.ª, cumpre-me informar que, o Munícipe José 

Bernardo Pinto, residente no Lugar da Ribeira do Rodo, pagou 1.476, 74 (mil quatrocentos e 

setenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos) de taxa de saneamento nos recibos de água 

indevidamente, já que o prédio urbano não tem a ligação efectuada visto não dar ponto, 

conforme informação técnica que se anexa. 

Assim sendo, sou de opinião que deverá ser restituído o referido montante. 

Mais informo que já foi retirado a tabela de saneamento para a emissão dos próximos recibos.” 

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

em sua conformidade. 

  

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 
LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 

URBANO TEIXEIRA E MARIA DO CÉU FERNANDES PIRES TEIXEIRA 

REMOSTIAS  

PESO DA RÉGUA 

338 - No seguimento da deliberação n.º 311 de 06/06/27, foi novamente presente o processo 

em epígrafe com informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em cumprimento do teor da deliberação número 311 de 27 de Junho de 2006, cumpre 

informar que o aditamento em causa foi apresentado por iniciativa do requerente em 27 de 

Abril de 2005. 

Como consta da nossa informação de 12 de Junho p.p., o requerente apenas obteve condições 

que permitiam a emissão da licença de utilização após 31 de Janeiro de 2006, data da emissão 

de alvará de licença de obras relativo a aditamento, e não antes como é erradamente referido 

pelo interessado. 

Mais se refere que estes serviços solicitam a apresentação de documento comprovativo da 

legislação de ruído desde a entrada em vigor do Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto – Lei 177/2001 de 4 de Junho, para os projectos de 

edificação contendo fracções de comércio ou serviços, para além dos destinados a 

restauração, bebidas, turismo e afins. 



 

O projecto em causa foi apresentado em 28 de Março de 2003, ou seja em data muito posterior 

à data da entrada em vigor daquele diploma, que ocorreu em 2001, tendo igualmente sido 

apresentado o projecto de especialidade de acústica.” 

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

Mais deliberou, indeferir o requerido de acordo com a informação anteriormente prestada pelos  

serviços de 2006.06.12. 

MAPA DE RUÍDO DE PESO DA RÉGUA 

339 - Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente uma informação sobre o assunto em 

epígrafe, do seguinte teor: 

“ A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro procedeu à entrega do Mapa de Ruído do 

Concelho de Peso da Régua. 

Este documento tem como objectos principais representar os níveis de ruído existentes na área 

do concelho, mostrando as zonas a que correspondem dadas classes de valores expressos em 

decibéis (dB(A). 

Deste modo será possível preservar zonas com níveis sonoros regulamentares, corrigir zonas 

com níveis sonoros não regulamentares e criar novas zonas sensíveis ou mistas com níveis 

sonoros compatíveis. 

O estudo identifica ainda situações prioritárias a integrar em planos de redução de ruído. 

É também demonstrado que no período nocturno há uma diminuição nos níveis de ruído, em 

toda a rede viária, devida à redução  significativa da circulação automóvel. 

Somos de parecer que será de aprovar o Mapa de Ruído de Peso da Régua, que se trata de 

um documento da maior importância para o concelho.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o mapa de ruído. 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta. 

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

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

 

 

 

 

 

 


