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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 18 DE ABRIL DE 2013  

 

Nº 8 /2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

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

Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa Ferreira e António Manuel da Graça Peres Correia.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda, e Nei de Morais Teixeira, 

Vereadores.  

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

Financeira.  

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 quatro documentos, para serem discutidos antes da ordem do dia.  

 

PAULO ALEXANDRE FERREIRA SEVERINO  

SMILE WINE COFFE SNACK – BAR  

AVª DE OVAR – PESO DA RÉGUA  

372 – Foi presente um requerimento de Paulo Alexandre Ferreira Severino – Smile Wine Coffe 

Snack – Bar – Edifício Barretos, Avª de Ovar, Peso da Régua, a requerer licença especial de 

ruído para o dia 19 de abril até ás 2 horas, para atuação de uma banda de música ao vivo.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ 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 atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se tipificado na alínea f) 

do n.º 1, do art.º 2 e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15 da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 €.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

MARTA SOFIA AZEVEDO MORAIS BARATA  

BÓRÓBAR  



 

RUA MARQUÊS DO POMBAL  

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE ALARGAMRNTO DE HORÁRIO  

373 – Foi presente um requerimento de Marta Sofia Azevedo Morais Barata, exploradora do 

estabelecimento Bóróbar, situado na Rua Marquês do Pombal, Peso da Régua, a requerer 

autorização para o alargamento do horário de funcionamento até às 4 horas das noites de 

Sábado.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido, devendo ficar no entanto 

salvaguardado o bem-estar dos residentes próximos do estabelecimento, pelo que o não 

cumprimento desta salvaguarda será motivo para a cessação da licença.  

Mais deliberou dar conhecimento desta deliberação à GNR.  

 

TRIBUNAL DE CONTAS  

HOMOLOGAÇÃO DA CONTA  

RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2006  

374 – Foi presente um ofício do Tribunal de Contas mencionando recomendações relativas à 

Conta de Gerência 2006.  

A Câmara tomou conhecimento.  

 

HASTA PÚBLICA  

LOTES QUINTA STº ANTÓNIO  

PESO DA RÉGUA 

375 – Após tomar conhecimento da falta de licitadores nas duas hastas públicas efetuadas, a 

câmara deliberou por unanimidade mandar efetuar nova hasta pública, a realizar no mês de 

agosto/2013, expandindo os meios de publicitação desta.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 4 de abril a 17 de abril /2013 – Saldo do dia 17 de abril – Um milhão, 

cento e vinte mil, oitocentos e trinta e quatro euros e setenta e sete cêntimos.  

 

MARIA JOSÉ BARROS SILVA FERREIRA  

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CARTÃO DE  

VENDEDOR AMBULANTE  

376 - Foi presente um requerimento de Maria José Barros Silva Ferreira do Peso da Régua, a 

requerer a renovação do cartão de vendedor ambulante para a venda de cerejas. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  



 

“ A renovação dos cartões de vendedores ambulantes é automática, no entanto, dois pedidos 

de concessão de cartões para venda de cereja, foram indeferidos em virtude de o espaço em 

causa estar a sofrer obras de requalificação.  

A requerente tem autorização para a venda de cereja nos meses de maio a junho e nos 

seguintes lugares: Avª de Ovar, Largo da Ponte e Largo da Estação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido exceto junto ao Largo da Estação e 

os restantes lugares a definir em conjunto com o setor de fiscalização.  

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ÓTICOS  

MAPA DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL  

377 - Foi presente um requerimento da Associação Nacional dos Óticos a solicitar a utilização 

do modelo de horário próprio, pelos estabelecimentos de ótica dos seus associados, que se 

encontram situados na área da Câmara Municipal.  

Traz informação da DAF do teor seguinte:  

“ O nosso regulamento de abertura e funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público 

e de prestação de serviços estipula no seu artigo 5º, que o mapa de horário de funcionamento, 

consta de impresso próprio, modelo anexo ao próprio regulamento. No entanto temos 

conhecimento da existência de outros modelos, nomeadamente o da Associação Comercial, 

que me parece normal, desde que os horários aí estabelecidos não contrariem o regime geral 

de funcionamento estipulado no nosso regulamento.  

Assim sendo, não me parece existir qualquer inconveniente na aprovação do modelo 

apresentado, logo que os períodos de funcionamento sejam os fixados no regulamento, que 

para o caso, será entre as 6 e as 24 horas todos os dias da semana”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o modelo apresentado de acordo com a 

informação dos serviços.  

 

HENRIQUE MANUEL MESQUITA PINTO  

COMPRA DE HABITAÇÃO NO BAIRRO  

FUNDO DE CFOMENTO DE HABITAÇÃO  

PESO DA RÉGUA 

378 - Foi presente um requerimento de Henrique Manuel Mesquita Pinto, residente no Bairro 

Fundo de Fomento da Habitação, Bloco 22, casa 3º Dtº, Godim, Peso da Régua, a requerer a 

compra da referida habitação, nos termos e condições de venda aprovadas pela Assembleia 

Municipal, na modalidade autofinanciamento.  

Traz informação da DAF do teor seguinte:  

“ Pode candidatar-se à aquisição do fogo a arrendatária que o ocupe ou, no caso, os parentes 

ou afins na linha reta descendente que, comprovadamente, com ela vivam há mais de um ano.  

Pelos documentos apresentados e no que neles se afirma, estão cumpridas as condições para 

a venda de fração”.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a venda da habitação.  

Mais deliberou mandar proceder à respetiva escritura.  

 

ADESÃO DO MUNICÍPIO DO PESO DA RÉGUA  

À INICIATIVA “ PACTO DE AUTARCAS “ DA  

UNIÃO EUROPEIA 

379 - A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta de adesão.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCICIO 2012  

380 - Foi presente para aprovação o Relatório de Gestão Exercício de 2012.  

A Câmara deliberou por maioria com o voto contra dos Vereador do PS, que os documentos da 

prestação de contas presentes a esta reunião, encontram-se integralmente elaborados e irão 

ser devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta quando necessário.  

Mais deliberou enviá-lo para aprovação à Assembleia Municipal.  

Declaração de voto do Vereador do PS:  

“ Votamos contra o Relatório de Gestão – Exercício de 2012 por entendermos que se mantêm 

os indicadores que em anos e situações anteriores foram por nós evidenciados e porque 

consideramos que a difícil situação económica nacional, obriga, na nossa perspetiva, a uma 

criteriosa gestão e contenção da despesa pública municipal”.  

 

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA  

E DESPESA 2013 

381 – Foi presente para aprovação a 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e Despesa 2012.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a Revisão.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

AGOSTINHO MENDES 

LUGAR DE ARIZ – GODIM  

PSEO DA RÉGUA 

CONDUTA DE ÁGUAS PLUVIAIS  

382 - Pelo Sr. Agostinho Mendes, residente no Lugar de Cima, Ariz, foi presente um 

requerimento a solicitar a intervenção da câmara, sobre uma conduta de águas pluviais e 

escorrências, caixas de ligação em mau estado, no Lugar de Ariz, Godim.  

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

“ Em complemento das informações da Jurista do Município e do chefe do Gabinete de Apoio à 

Presidência, e para uma melhor e mais fundamentada análise da situação informo o seguinte:  

A situação exposta pelo Sr. Agostinho Mendes, radica na colocação de um tubo de 

escoamento de águas pluviais em terreno de que afirma ser proprietário e que lhe estará a 

causar graves inconvenientes, inclusive de saúde.  



 

Esta obra, ao que alega o munícipe, terá sido executada pela Câmara Municipal.  

Dado que por pesquisa no arquivo da Câmara Municipal não foi possível averiguar quem 

executou a referida obra nem qualquer processo de licenciamento da mesma, e estando esta 

implantada em terreno privado, não se afigura crível que a mesma tenha sido executada pela 

Câmara Municipal, e muito menos sem a autorização do proprietário do terreno como é referido 

na comunicação do Exm.º Senhor Delegado de Saúde.  

O que, a ter acontecido confere ao proprietário do imóvel o direito à justa reparação dos 

prejuízos a obter junto das competentes instâncias.  

Acresce que, pelas informações que foi possível coligir, a solução que o munícipe apresenta 

para o problema colide com a propriedade de um outro vizinho, o que colocaria problemas na 

sua execução, se a Câmara Municipal entendesse assumir esta responsabilidade.  

Nestes termos deixo à consideração da Exmª Câmara Municipal a decisão que achar mais 

conveniente sobre o assunto”.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação do vereador, mandando 

proceder em sua conformidade.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DE TERRITÓRIO 

 

MARIA AZEVEDO LEBRES  

LUGAR DA RIBEIRA  

POIARES, PESO DA RÉGUA  

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

383 - Foi presente um requerimento de Maria Azevedo Lebres, residente no Lugar da 

Travessa, Covelinhas, Peso da Régua, a requerer parecer favorável para a constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 31-I, da freguesia de Poiares e 

emissão da respetiva certidão.  

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

“ De acordo com a informação do GF, propõe-se parecer favorável á constituição do prédio em 

compropriedade com emissão da competente certidão, da qual não resulta o direito ao 

parcelamento físico em violação do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

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.  

 


