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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 21 DE JULHO 2016 

 

Nº 15 /2016 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Maria José Fernandes 

Lacerda, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro, Mário Francisco Cancela Mesquita Montes e 

Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

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

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

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com a abstenção da Vereadora Maria 

José Fernandes Lacerda.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Vereador Manuel Paiva questionou sobre o processo de encerramento da Rua Marquês do 

Pombal.  

Chamou a atenção para o perigo que representa a gravilha colocada num buraco junto à 

passagem inferior na “ Rua Branca Martinho”.  

O Presidente informou que o encerramento da rua está pendente de acertos de processos, 

nomeadamente a colocação de sinalização a verificar com a G.N.R., recolha de lixos e horários 

para cargas e descargas a acertar com os empresários e moradores.  

A Vereadora Margarida Osório perguntou qual o feedback das férias 100 % para os meninos 

do Jardim de Infância. Teve conhecimento que as férias 100 % referentes aos meninos dos 

Jardins de Infância estão a correr bem, tem sido excelentes, lembrando para que este processo 

não seja caso único e que para o ano possa continuar. 

O Vereador Luís Ribeiro sobre a questão de S. Tiago quis saber quais os fundamentos que 

motivaram a recusa da providência cautelar interposta pelo Pároco da freguesia “ Comissão 

Fabriqueira”.  

Também solicitou informação sobre a orgânica e funcionamento da Comissão de Festas N. Srª 

do Socorro, já que lhe parecia a existência de uma situação híbrida.  



 

O Presidente informou que enviaria por email os fundamentos que estiveram na recusa da 

providência cautelar. Quanto á problemática das festas N. Srª do Socorro explicou que por 

razões operacionais e administrativas acabou por ser a Câmara a centralizar todos os serviços 

e organização da festa.  

O Vereador Luís Ribeiro perguntou em relação aos espaços a ocupar pelos divertimentos 

quem detinha essa competência.  

O Presidente informou que sobre essa matéria tem existido alguns contratempos mas que já 

estão a ser coordenados e resolvidos também pela câmara.  

O Vereador Luís Ribeiro alertou para a falta de limpeza nos contentores do Bairro Calouste 

Gulbenkian que provocam maus cheiros.  

Sugeriu a colocação dos ecopontos nas ruas laterais da Casa do Douro, solicitando também o 

motivo de se ter parado com a execução da obra.  

O Presidente, quanto aos contentores do Bairro Calouste Gulbenkian vai alertar os serviços. Já 

quanto aos ecopontos junto á Casa do Douro, o seu atraso deve-se a ter encontrado, no 

terreno, cabos da EDP que tiveram que ser retirados pela própria empresa, mas todo este 

processo desde o seu inicio foi coordenado com a Associação Comercial.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

130 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 7 de julho a 20 de julho /2016 – Saldo do dia 20 de julho – Um milhão, 

trezentos e setenta oito mil, duzentos e treze euros e noventa cêntimos.  

 

 131 - 2º PASSEIO DE MOTAS DE GALAFURA 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento da organização 

do passeio de todo o tipo de motas de Galafura a requerer autorização para a realização do 

passeio a realizar no dia 10 de julho de 2016.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 46 do Regulamento Sobre Atividades Diversas 

Sujeitas a Licenciamento Municipal (eventos, provas desportivas de âmbito intermunicipal) e 

possui todos os elementos necessários ao seu deferimento.  

Trata-se de uma manifestação desportiva e o seguro é da responsabilidade de cada 

participante no passeio.  

A taxa a pagar é de 15 €”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser remetido à Câmara Municipal 

para ratificação”.  

 A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

132 - DOURO PRIVATE 



 

FILIPE SAMPAIO 

FESTA TEMÁTICA NAS PISCINAS 

DO CLUBE DE CAÇA E PESCA  

DO ALTO DOURO 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento de Filipe 

Sampaio – Douro Private – a requerer licença especial de ruído para a realização da Festa 

Temática nas Piscinas do Clube de Caça e Pesca do Alto Douro, nos dias 16 e 17 de 

julho/2016 das 23h às 06h.  

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 €”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser remetido á Câmara Municipal 

para ratificação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

133 - CARLOS JORGE GUEDES TEIXEIRA 

CAFÉ CONVÍVIO – POIARES 

PEDIDO DE ALARGAMENTO DO 

HORÁRIO DE ENCERRAMENTO 

Foi presente um requerimento de Carlos Jorge Guedes Teixeira, residente em Poiares, 

proprietário do estabelecimento comercial denominado “ Café Convívio “ a requerer autorização 

para o alargamento do encerramento do estabelecimento durante as festividades de Poiares 

(dias 6,7,8 e 9 de agosto) até às 3 h da manhã.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ 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 representam 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 licenciar o requerido.  

 



 

134 - PROPOSTA 

ASSOCIAÇÃO BONAMIS E ACOMPANIADO – 

PEDIDO DE INSTALAÇÕES PARA SEDE 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

A Vereadora Maria José Fernandes Lacerda não participou nesta votação.  

 

135 - REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

OFÍCIO DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

Foi presente, para conhecimento, o ofício da Bastonária da Ordem dos Advogados sobre o 

assunto acima mencionado.  

A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento.  

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.  

 

 

 

 


