
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 22 DE AGOSTO DE 2013 

 

Nº 17 /2013 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves, Vice – Presidente.  

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Nei de Morais 

Teixeira e António Manuel da Graça Peres Correia.  

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

Salvador Costa Ferreira e Maria José Fernandes Lacerda, 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 maioria, com abstenção do Vereador António 

Manuel da Graça Peres Correia por não ter estado presente.  

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.  

 

EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA 

512 – Pela Sociedade Comercial “ IPPLUS, S.A”, foi presente um requerimento solicitando ao 

Município, se pretendia ou não, exercer o direito de preferência na alienação do prédio descrito 

na conservatória do registo predial n.º 825/19950112 e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 

2030, da freguesia de Godim.  

A Câmara deliberou por unanimidade renunciar ao direito de preferência, atribuído por lei, no 

negócio de alienação do prédio acima citado”  

 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA  

“AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO,  

BAIXA TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO NORMAL,  

PARA AS INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA  

CIMDOURO E AFINS”.  



 

513 – Pela CIMDOURO foi presente o protocolo para aquisição de energia elétrica em média 

tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal para o município.  

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

minuta do protocolo a ser celebrado entre AMVDN e o Município, para o lançamento de 

procedimento aquisitivo e subsequente celebração do contrato.  

 

ACIDENTE NA VIA PÚBLICA –  

QUEDA DE SINAL NA VIATURA DO  

SR. PEDRO NUNO RODRIGUES SANTOS DIAS 

514 – Pelo Gabinete da Presidência, foi presente uma informação sobre os prejuízos causados 

pela queda de um sinal de obras em cima da viatura do Sr. Pedro Nuno Rodrigues Santos 

Dias, junto à Adega do Quim no Largo da Estação.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação e proceder ao pagamento 

do dano causado, no valor de 242,43 €.  

 

MUSEU DO DOURO 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  

515 – Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento da 

Fundação Museu do Douro, a requerer licença especial de ruído, no Cais da Junqueira, nos 

dias 12,13,14 e 15 de agosto e 9,10,11,12 e 13 de setembro, das 15:00 às 23.30h.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho referente aos dias 12,13,14 e 15 de 

agosto/2013 e autorizar o evento para os dias 9,10,11,12 e 13 de setembro/2013.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 8 de agosto a 21 de agosto /2013 – Saldo do dia 22 de agosto – Um 

milhão, oitocentos e quarenta sete mil, seiscentos e sessenta e dois euros e dois cêntimos –  

 

FREGUESIA DE GALAFURA  

PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇA  

PARA O EVENTO “ MIRADOURO “  

516 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento da 

Junta de Freguesia de Galafura, a solicitar a isenção de licença para o evento a realizar no dia 

20 de agosto/2013, pelo grupo “ Miradouro” no Largo do Eiró.  

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 Transferências de 

Competências dos Governos Civis para as Câmaras Municipais (licenciamento de 

divertimentos públicos), devendo, no entanto, ser salvaguardada a lei do ruído.  

A taxa a pagar é de 12 €”.  



 

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser submetido a ratificação pela 

Câmara Municipal, propondo que seja concedida a isenção das taxas devidas”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

DOURO PRIVATE 

PISCINAS CLUBE CAÇA E PESCA  

517 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento do Sr. 

Filipe Sampaio Belmed, representante do Douro Private, a solicitar a licença de ruído para a 

realização da festa Douro Private, a realizar no dia 10 de agosto a partir das 23h,45m nas 

Piscinas Clube Caça e Pesca.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15º do Dec. Lei 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar a 

realização de atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se previsto na alínea f) do 

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

A taxa a pagar é de 15 €”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser ratificado na próxima reunião 

de câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

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.  

 


