
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 24 DE JULHO DE 2014 

 

Nº 15 /2014 

 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro e 

Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora.  

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

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas. 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com a abstenção do Vice-Presidente 

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O senhor Presidente informou os vereadores do agendamento de reuniões com os presidentes 

de junta para tratar de procedimentos sobre a transferência de competências 

O Senhor Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou informação sobre a obra 

do lugar da Portela, freguesia de Loureiro. 

O Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes informou que o munícipe já foi 

notificado sobre a situação. 

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro solicitou informação sobre: 

- A obra do espaço “ Cais da estação”, e para quando a hasta pública daqueles espaços. 

- Caminho de Vila Cova, Galafura. 

 O Senhor Presidente informou, no que respeita a obra no cais da REFER, está a ser 

elaborado um regulamento o qual, por necessidade de se efetuar alguns ajustamentos aos 

espaços existentes, ainda não foi possível a sua conclusão. 

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva informou que o tapume de 

madeira existente nas obras do loteamento “Biolas” está a cair podendo ocorrer ferimentos nos 

munícipes que por ali passam. 

Solicitou também que lhe fosse fornecido os documentos sobre todos os almoços  escolares 

dos agrupamentos”. 



 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 10 de julho a 23 de julho /2014 – Saldo do dia 23 de julho –  

novecentos e trinta e quatro mil setecentos e oitenta euros e nove cêntimos. 

 

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS 

DE POLÍCIA SPP/PSP 

“OLIMPIADAS SPP/DOURO”  

113 - Foi presente um requerimento do Sindicato dos Profissionais de Polícia SPP/PSP a 

requerer autorização para as atividades ruidosas de caráter temporário, nomeadamente para o 

evento cultural “Olimpíadas SPP/DOURO”, a realizar entre os dias 26 de julho a 3 de 

agosto/2014, no Polidesportivo do Carvalho e sua envolvente e Campo de Futebol de Sedielos 

e sua envolvente (largo da feira e acessos).  

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 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. 

 

CARLOS JORGE GUEDES TEIXEIRA  

CAFÉ CONCÍVIO 

PEDIDO DE ALARGAMENTO DO HORÁRIO  

DE ENCERRAMENTO 

114 - Foi presente um requerimento de Carlos Jorge Guedes Teixeira, proprietário do 

estabelecimento comercial denominado “Café Convívio”, Poiares, a requerer autorização para 

o alargamento do encerramento do estabelecimento durante as festividades de Poiares (dias 

2,3,4 e 5 de agosto) até ás 3 da manhã. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“ De acordo com o n.º 2 do artigo 2º do Regulamento de Abertura e Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços, os cafés, cervejarias, casa 

de chá, restaurantes, snack bares, poderão estar abertos até ás 2 horas de todos os dias da 

semana. O regime de exceção, estabelecido para o alargamento dos limites fixados no regime 

geral, no qual o requerente se pretende enquadrar, é da competência da Câmara Municipal (n.º 

1 do art.º 3 do mesmo regulamento), que terá que analisar se os fundamentos que apresenta, 

cabem ou não nos requisitos exigidos para o efeito: 

a)Situarem-se os estabelecimentos em locais em que o interesse de atividades profissionais 

ligados ao turismo o justifique; 



 

b)Não afetem a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes;  

c)Não desrespeitem as características sócio culturais e ambientais da zona, bem como as 

condições de circulação e estacionamento.  

A taxa a pagar é a prevista no n.º 91 do capitulo I da tabela de taxas e licenças -25,00 € 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido.  

 

ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO  

RURAL DO RODO 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA OCUPAÇÃO  

TEMPORÁRIA DE UM ESPAÇO PÚBLICO  

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

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo, Peso da Régua, a requerer o 

licenciamento para utilização do espaço público junto ao Cais da Régua, para a realização das 

Atividades integradas numa Mostra de Cultura “ Rodo Cultura 2014”, no dia 15 de julho. 

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 €.  

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

“ Deferido de acordo com a informação, e por motivo de urgência, devendo este despacho ser 

submetido a ratificação pela Câmara Municipal, propondo que o mesmo possa ser isentado de 

taxas nos termos do n.º 2 do art.º 26º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 

Municipais”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho e isentar o pagamento das 

respetivas taxas.  

 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS ABEIRA DOURO  

DESFILE DE MODA – CAIS DA RÉGUA  

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

Associação Amigos Abeira Douro a requererem autorização e apoio para a realização do 

evento no dia 11 de julho (desfile de Moda), com a participação da Loja Morais. 

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 €.  

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

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

Câmara Municipal”.  



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho e isentar o pagamento das 

respetivas taxas.  

 

SARA MARIA PARDAL COUTINHO  

CAFÉ “ MEU JARDIM “  

SEDIELOS, PESO DA RÉGUA  

PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO  

DE FUNCIONAMENTO PARA FESTA  

TEMÁTICA DE VERÃO  

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

Sara Maria Pardal Coutinho, proprietária do café “ Meu Jardim “, com sede no Lugar do 

Carvalho, Sedielos, a requerer o alargamento do horário de funcionamento para a festa 

temática de verão, a decorrer do dia 18/07/2014 para 19/07/2014, até ás 4:00h da manhã. 

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 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 €.  

Prolongamento do horário de funcionamento (04.00h).  

O regime de exceção, estabelecido para o alargamento dos limites fixados no regime geral, no 

qual o requerente se pretende enquadrar, é da competência da câmara municipal (n.º 1 do art.º 

3 do regulamento de abertura e funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de 

prestação de serviços), que terá que analisar se os fundamentos que apresenta cabem ou não 

nos requisitos exigidos para o efeito:  

a) Situarem-se os estabelecimentos em locais em que o interesse de atividades profissionais 

ligados ao turismo o justifique;  

b) Não afetem a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes;  

c) Não desrespeitem as características sócio culturais e ambientais da zona, bem como as 

condições de circulação e estacionamento.  

A taxa a pagar é a prevista no n.º 91 do capítulo I da tabela de taxas e licenças ….  25,00 €”.  

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”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho.  

 

- LICENÇA PARA ATUAÇÃO DE  

JAZZ BAND  

118 - Foi presente um requerimento de Ótica Oliveiras Ldª, com estabelecimento na Rua dos 

Camilos, Edifício Columbano r/c , solicitando autorização para atuação de Jazz Band  para o 



 

dia 30 de julho para inauguração da loja Multiopticas na rua dos Camilos a partir das 9.00 

horas.  

Traz informação da Secção de 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 ruidosos temporárias. O requerido encontra-se tipificado na alínea f) 

do nº 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, autorizar o requerido de acordo com a informação dos 

serviços.  

 

- LICENCIAMENTO DA FESTA DE S. TIAGO  

119- Foi presente para ratificação o despacho do senhor Vereador exarado no  requerimento 

da Junta de Freguesia de Sedielos, a solicitar as licenças para a realização das festas em 

honra de S. Tiago , assim como alvorada , arraial e   licença de ruído para os dias 25,26 e 27 

de julho. 

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

“Em virtude do lançamento do fogo de artificio, se efetuar em zona rural e dentro do período 

critico o mesmo está sujeito ao disposto no n.º 2 do art.º 29º do d.L. 124/06.  

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 ruidosos 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. 

Traz despacho do Senhor Vereador em regime de permanência do teor seguinte:  

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

Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho e isentar o pagamento das 

respetivas taxas.  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

SEBASTIÃO DO CARMO AMARAL  

BAIRRO DA AZENHA  

PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR DE RENDA  

120 - Foi presente um requerimento de Sebastião do Carmo Amaral, residente no Bairro da 

Azenha, Bloco B, 1º Esqº, a solicitar revisão do valor de renda em virtude do rendimento do 

agregado familiar ter sofrido alterações. 

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

valor da renda em 20€.  

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 ata que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada.  

 

 

 

 

 

 

 


