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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 29 DE SETEMBRO 2016 

 

Nº 20 /2016 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, 

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

Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora.  

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

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Vereador Manuel Paiva informou da existência de maus cheiros provenientes da ETAR 

localizada nas Caldas do Moledo.  

Perguntou se foi efetuada alguma intervenção na zona do restaurante “ O Maleiro ” por causa 

da existência de ratos.  

O Presidente informou que sobre a existência de ratos na zona mencionada foi dada ordem 

para reforçar as doses já ministradas.  

Quanto aos problemas com o cheiro proveniente da ETAR, não tem conhecimento de tal, mas 

vai mandar averiguar os serviços.  

O Vereador Manuel Paiva solicitou informação sobre os contentores instalados junto á Casa do 

Douro e Rua Marquês do Pombal, e o que foi feito para a sua utilização.  

O Presidente informou que foram feitas reuniões com os comerciantes de lojas e restaurantes 

e que vai ser emanado um infomail.  

Informou também que os contentores já estão em funcionamento, estando-se a monitorizar a 

situação.  

O Vereador Manuel Paiva perguntou qual o ponto de situação das lojas da REFER.  

O Presidente respondeu que os concessionários estão a proceder a entrega de projetos para o 

respetivo licenciamento, existindo projetos aprovados.  

O Vereador Manuel Paiva solicitou informação sobre a questão já colocada em reuniões 

anteriores sobre o contentor do lixo na zona do Rodo.  



 

Perguntou também se este ano iria ter um orçamento participativo.  

O Presidente sobre o contentor da zona do Rodo informou que já foi feito o contacto com o 

dono do terreno, estando-se a aguardar uma resposta.  

Quanto ao orçamento participativo está-se a estudar a sua implementação.  

Informou também que sobre o problema dos contentores de Olival Basto, levantado em 

reuniões anteriores, não existe diminuição na oferta já que os que foram retirados daquele 

lugar transitaram para a zona do LIDL.  

A Vereadora Margarida Osório solicitou informação sobre o problema do terreno do monte S. 

Tiago – Sedielos.  

O Presidente explicou que não existem mais desenvolvimentos além dos que já foram 

prestados em reuniões anteriores.  

A Vereadora Margarida Osório expôs a sua discordância sobre o procedimento, de não 

comunicação aos vereadores, dos eventos que vão ocorrendo e para os quais todos os 

elementos são convidados e que não é dado conhecimento aos Vereadores do PS.  

O Presidente disse não existir qualquer razão para esse lapso mas que vai providenciar junto 

dos serviços para que isso não volte a acontecer.  

O Vereador Luís Ribeiro comunicou que em relação às lojas da REFER já tinha alertado para a 

dificuldade demonstrada no caderno de encargos, que levaria ao atraso da abertura das lojas 

já concessionadas.  

Perguntou qual o ponto de situação da loja de turismo.  

O Presidente sobre as lojas da REFER disse que o atraso se deve essencialmente aos pedidos 

de licenciamento dos concessionários, existindo até alguns que ainda não apresentaram 

qualquer projeto de licenciamento para esses espaços. Existem no entanto alguns com 

licenciamento já aprovado.  

Quanto á loja de turismo o atraso deve-se essencialmente a uma alteração dos equipamentos 

informáticos que motivaram uma alteração do modelo de espaço.  

O Vereador Luís Ribeiro perguntou qual a receita correspondente à firma Superbock nas festas 

de N. Srª do Socorro.  

O Vice-Presidente explicou que essa percentagem ainda não foi calculada.  

O Vereador Luís Ribeiro sobre as festas de N. Srª dos Socorro perguntou como estava refletido 

nas contas o vencimento da trabalhadora que está adstrita àquelas tarefas.  

O Vice-Presidente explicou eu a trabalhadora é da responsabilidade da comissão de festas e 

será paga fora do contexto das festas de N. Srª do Socorro.  

O Vereador Luís Ribeiro solicitou os valores de cada grupo que atuou no festival das 

francesinhas, 14, 15 de agosto assim como o dos DJ(s)  utilizados nos fogos de artifício de 14 

e 15 de agosto e quantas vezes, estes, foram pagos?  

O Vice-Presidente explicou que só foram pagos uma vez, já que a outra rubrica é referente ao 

material de som.  

 

 



 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

186 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 15 de setembro a 28 de setembro /2016 – Saldo do dia 28 de setembro 

– Trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte euros e oitenta e sete cêntimos.  

 

187 - BANCO BIC 

RALLY DE PORTUGAL HISTÓRICO 

Foi presente um e-mail da Câmara de Cascais a solicitar parecer favorável para aprovação do 

percurso da prova “ Rally de Portugal Histórico” a realizar de 3 a 8 de outubro/2016.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

188 – CONGRESSO “ DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

DO TERRITÓRIO – DOURO E TRÁS-OS MONTES 

NA UTAD VILA REAL 

Foi presente para ratificação o despacho do Presidente exarado no ofício da APM – 

Associação Portuguesa de Management a solicitar um patrocínio no valor de 250,00 € para 

fazer face aos custos de organização e logística no referido congresso.  

Traz despacho do Presidente do teor seguinte:  

“ Autorizado o patrocínio no valor de 250,00 €.  

À contabilidade para processar”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

DIVISÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS 

 

189 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 

BOLSAS DE ESTUDO 2016/2017 

A Câmara deliberou por unanimidade mandar abrir o respetivo procedimento concursal, fixando 

em 15 bolsas de estudo no valor de 1,000,00 € cada.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

190 - NOS – COMUNICAÇÕES S.A 

INSTALAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÕES 

ELECTRONICAS EM INFRAESTRUTURAS EXISTENTES (15 M) 

AVª DR. ANTÃO DE CARVALHO 

PESO DA RÉGUA 



 

Foi presente um requerimento da NOS – Comunicações SA, a requerer autorização para a 

instalação de rede de comunicações eletrónicas em infraestruturas pré-existentes na Avª Dr. 

Antão de Carvalho.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, não se vê inconveniente na realização da operação urbanística 

proposta instalação de rede de telecomunicações, consistindo na instalação de cabo e 

instalação de equipamentos de telecomunicação em infraestruturas existentes, numa extensão 

de 15 metros, prevendo como prazo de obra - 1 dia, desde que autorizada a ocupação do 

espaço publico nos termos supra referidos e liquidadas as taxas em falta, no âmbito do 

presente pedido.  

Nos termos do disposto no artigo 34º do RJUE, o interessado pode dar início às obras, 

efetuando previamente o pagamento das taxas devidas, no prazo de um ano sob pena da 

caducidade do pedido, nos termos do artigo 71º do RJUE.  

Mais se informa, que no caso de haver ocupação da via publica para a execução dos 

trabalhos, deverá ser formalizado o respetivo pedido atempadamente – processo autónomo, 

com a área a ocupar - representado em planta, e respetivo prazo.  

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

proceder em sua conformidade.  

 

191 - NOS – COMUNICAÇÕES S.A 

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – ABERTURA DE VALA 

NUMA EXTENSÃO DE 10 METROS NA 

AVENIDA DE. ANTÃO DE CARVALHO 

PESO DA RÉGUA 

Foi presente um requerimento da NOS – Comunicações SA, a requerer autorização para 

construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas na 

Avª Dr. Antão de Carvalho.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, não se vê inconveniente na realização da operação urbanística 

proposta condicionada a contactar os serviços da DOPSU/Eng. Vítor Carvalho antes do 

inicio dos trabalhos e regulada segundo o esquema em anexo, nos termos do parecer da 

DOPSU, referente à autorização para construção de infraestruturas aptas ao alojamento de 

redes de comunicações eletrónicas, nos locais indicados, com prazo de execução de 1 dia, 

desde que autorizada a ocupação do espaço publico nos termos supra referidos.  

Nos termos do disposto no artigo 34º do RJUE, o interessado pode dar início às obras, 

efetuando previamente o pagamento das taxas devidas, no prazo de um ano sob pena da 

caducidade do pedido, nos termos do artigo 71º do RJUE.  



 

Mais se informa, que no caso de haver ocupação da via publica para a execução dos 

trabalhos, deverá ser formalizado o respetivo pedido atempadamente – processo autónomo, 

com a área a ocupar - representado em planta, e respetivo prazo.  

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

proceder em sua conformidade.  

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. 


