
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 4 DE ABRIL DE 2013  

 

Nº 7/2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves Vice-Presidente, Mário Francisco 

Cancela Mesquita Montes, Nei de Morais Teixeira, Salvador Costa Ferreira e António Manuel 

da Graça Peres Correia.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora.  

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

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública sem presenças.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

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

presente minuta, de cinco documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia.  

 

QUINTA / CASA DOS VARAIS  

PEDIDO DE APOIO 

EVENTO “POUSA NOS VARAIS”  

359 – Foi presente um ofício da Quinta/Casa dos Varais, Lamego, a solicitar Parceria/Apoio 

para a realização do evento “ Pousa nos Varais “, a realizar nos dias 22 e 23 de setembro.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 500,00 €.  

 

ASSOCIAÇÃO A ARCA DA VIDA  

CENTRO GRATUITO DE 

ACOLHIMENTO 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO  

PARA PEDITÓRIO 

360 – Foi presente um requerimento da Associação “ A arca da vida “, Maia, a requerer 

autorização para a realização de peditório de rua a levar a efeito em todo o município entre os 



 

dias 16/04/2013 a 18/04/2013, com a finalidade de recolher fundos que se destinam á 

funcionalidade e manutenção das casas que acolhem pessoas sem abrigo, alcoolismo ou 

toxicodependência.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

 

EXTINÇÃO DO DIREITO DE 

OCUPAÇÃO DO LUGAR DO  

TERRADO NA FEIRA SEMANAL  

361 – Foi presente uma informação das Taxas e Licenças sobre a extinção do direito de 

ocupação do lugar do terrado na feira semanal, Lugar n.º 57 de Alexandre Rodrigues Lopes.  

A Câmara deliberou por unanimidade mandar proceder à extinção do lugar mencionado na 

proposta, mantendo-se as dívidas existentes até á data desta deliberação.  

Mais deliberou mandar proceder á abertura do respetivo concurso para preenchimento do lugar 

agora extinto, bem como outros existentes.  

 

JOSÉ MANUEL RIBEIRO  

BAIRRO DA AZENHA  

PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR DE RENDA-  

362 - Pelos serviços da DDS, foi presente uma informação sobre o pedido de revisão do valor 

da renda do munícipe José Manuel Ribeiro, residente no Bairro da Azenha, Bloco E, R/C Esq. 

Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o parecer dos serviços, fixando a nova 

renda em 40,00 €.  

 

JOSÉ TEIXEIRA CAMPOS  

QUIOSQUE DOS GELADOS 

363 – Foi presente um requerimento de José Teixeira Campos a solicitar licença para a 

exploração do quiosque de venda de gelados, na Avª de Ovar, Peso da Régua.  

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

“ Nada a opor à concessão da licença para a ocupação solicitada, no Lugar da Meia Laranja, 

nas condições anteriores, 4 ou 5 meses 8 m2”  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, mediante o pagamento das 

respetivas taxas.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 21de março a 3 de abril/2013 – Saldo do dia 3 de abril – Setecentos e 

setenta mil, duzentos e noventa e um euros e trinta e seis cêntimos.  

 



 

COMISSÃO DE FESTAS DA ASCENSÃO  

PEDIDO DE LICENÇA PARA AS FESTAS  

DE ASCENSÃO 

364 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas da Ascensão, a requerer 

autorização para a realização das tradicionais festas da Ascensão, com lançamento de fogo de 

artifício, nos dias 9,10,11 e 12 de maio/2013.  

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 TCMCGC, devendo 

ser salvaguardada a lei do ruído e emitido parecer do G.T. Florestal.  

A taxa a pagar é de 12 €/ por dia.  

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

serviços.  

 

MUNICÍPIO DE MURÇA 

IX FEIRA DO AZEITE, VINHO E PRODUTOS 

REGIONAIS 

AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAR PENDÕES  

365 - Foi presente um ofício do Município de Murça a solicitar autorização para colocar 

pendões para a divulgação da IX Feira do Azeite, Vinho e Produtos Regionais.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, salvaguardando que os pendões 

não poderão ser colocados nos postes de iluminação.  

 

MARIA ERMELINDA RIBEIRO CARNEIRO  

RUA DA LOUSADA, PESO DA RÉGUA  

CARTÃO DE VENDEDOR AMBULANTE  

366 - Foi presente um requerimento de Maria Ermelinda Ribeiro Carneiro, residente na Rua da 

Lousada, Bairro de S. Pedro, Godim, a requerer autorização para a venda de cerejas nos 

meses de maio, junho e julho, nas imediações da estação ou outro local que julgue ser mais 

apropriado.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ As concessões de cartões de vendedores ambulantes encontram suspensa desde 

06/12/2004. No entanto, nos anos de 2006, 2008,2010 e 2011, foram concedidos para a venda 

de fruta (cereja e melão), para determinados meses e lugares, entre os quais à requerente”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido junto ao Largo da Ponte, em lugar a 

definir em conjunto com o setor de fiscalização.  

 

CASTAS E PRATOS  

PEDIDO DE LICENÇA PARA  

“ TUK TUK TURÍSTICO “  



 

367 - Foi presente um requerimento de Castas e Pratos, a requerer licença para o veículo 

elétrico com capacidade para 6 passageiros, designado de TUK TUK, destinado a passeios 

turísticos pela cidade e arredores urbanos.  

Traz informação da D.A.F. do teor seguinte:  

“ O TUK TUK é, um modelo de triciclo motorizado com cabine para transporte de passageiros 

muito utilizado em países em desenvolvimento. Este veículo transporta 6 pessoas.  

Recentemente alguns países europeus, entre os quais Portugal, adotaram este meio de 

transporte para fins turísticos.  

Coimbra foi a primeira cidade a aderir a este tipo de transporte. Também Vila Nova de Gaia 

possui este transporte.  

Assim, e sendo o requerido matéria somente de apreciação e enquadramento na oferta 

turística do nosso concelho, deverá o mesmo ficar ao critério de V. Ex.ª.  

No entanto, e para melhor decisão, informo que já foram licenciados outros tipos de transportes 

para fins turísticos, com roteiros devidamente organizados, nomeadamente charret, autocarros 

e comboios turísticos”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, condicionado à apresentação por 

escrito de roteiros turísticos a efetuar.  

 

CASTAS E PRATOS  

PEDIDO DE REDUÇÃO RENDA COMERCIAL  

368 - Foi presente um requerimento de Castas e Pratos, a requerer a diminuição da renda 

comercial, pelo motivo das obras de requalificação, que tem causado uma diminuição 

significativa do volume de negócios.  

Traz informação da DAF do teor seguinte:  

“ Para melhor análise desta petição, será conveniente dividi-la em dois momentos. O primeiro 

da possibilidade da diminuição permanente da renda e segundo essa diminuição só se referir 

ao tempo das obras de requalificação daquele espaço.  

Sobre o primeiro, sou de parecer que qualquer mexida nas taxas existentes teria que ser em 

termos genéricos e nunca a casos isolados. Lembro, que no contexto atual das dificuldades 

sentidas por todo o povo português, a câmara municipal tomou para o caso em concreto, uma 

medida, já lá vão 5 anos, de não aumentar a tabela de taxas e licenças. 

Quanto á segunda, mesmo sabendo que a requalificação daquele espaço trará no futuro uma 

mais valia para aquele tipo de negócio, poder-se-á também entender que o momento das obras 

de requalificação, ao contrário do futuro, poderá acarretar prejuízos para aquele mesmo tipo de 

negócio, sendo esta matéria naturalmente de apreciação, enquadramento e decisão de V. Exª”.  

A Câmara deliberou por unanimidade, indeferir o requerido por constatar que o preço atual, 

pago pelo m2 é sensivelmente igual ao que a câmara paga à Refer, sendo este mais baixo que 

o m2 pago pela ocupação da via pública por quiosques e lojas do mercado.  

 

 



 

DIVISÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

OLÍVIA MARIA MARINHO DA SILVA  

BAIRRO JUNTA AUTÓNOMA DE ESTRADAS-  

PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR DE RENDA-  

369 - Pelos serviços da DDS, foi presente uma informação sobre o pedido de revisão do valor 

da renda da munícipe D. Olívia Maria Marinho da Silva, residente no Bairro Junta Autónoma 

das Estradas, Entrada 2, 2º Esq.  

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

renda em 4,26 €.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

ARMANDO MANSILHA  

DELÍCIA D’OURO  

AVENIDA JOÃO FRANCO  

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO  

DE OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA-  

MINI-ASSADOR DE FRANGOS  

370 - Foi presente um requerimento de Armando Mansilha a requerer autorização para a 

ocupação de via pública, no sentido de colocar um mini - assador de frango.  

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

“ Dado que o estabelecimento em questão se refere a um estabelecimento de bebidas, 

considera-se que não será de conceder a ocupação solicitada, aliada ainda ao facto do local 

em que se situa, com audiência prévia – 10 dias.  

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

serviços.  

 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL  

D. MANUEL VIEIRA DE MATOS  

POIARES, PESO DA RÉGUA  

OBRAS DE EDIFICAÇÃO –  

PARQUE INFANTIL  

371 - Foi presente o processo do Centro Social e Paroquial D. Manuel Vieira de Matos, 

Poiares, a requerer a aprovação ao projeto de arquitetura para a construção de um parque 

infantil.  

Traz informação da DGT do teor seguinte:  

“ Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, condicionado nos termos da presente 

informação”.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura 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 ata que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada.  

 


