
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 21 DE OUTUBRO DE 2010 

 

Nº 21 /2010 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa 

Ferreira, Nei de Morais Teixeira, Jorge Manuel Monteiro de Almeida e Maria José Fernandes 

Lacerda.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

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

Gestão de Pessoal.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade.  

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

verbalmente a Câmara das acções 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.  

 

EDIFÍCIO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO  

JORGE MANUEL FORTUNATO FRANQUEIRA  

RUA DA EIRINHA, PESO DA RÉGUA  

259 – Foi presente o Auto de Vistoria realizado no dia 15/10/2010 do teor seguinte:  

“ ... CONCLUSÃO:  

1) Da fachada, devem ser retirados com urgência, todas as massas de reboco podre e ainda a 

caixilharia com envidraçados apresentem perigo de queda sobre a via pública, pondo em risco 

a circulação pedonal na rua.  

2) O edifício, não apresenta condições para a sua utilização, dado ao seu estado de ruína, 

devendo ser demolidos todos os elementos em degradação, nomeadamente o interior em 

madeira apodrecida e as fachadas em tabique, cuja referida operação deverá ser efectuada 

com apoio técnico por forma a salvaguardar a estabilidade dos elementos a manter (se for essa 

a pretensão) e dos edifícios contíguos, nomeadamente da eventual existência de elementos 

comuns e do isolamento da parede meeira do edifício contíguo. 



 

No que se refere aos elementos a manter, se não for possível a demolição total do edifício, 

deve ser efectuada protecção aos vãos de modo a encerrar os mesmos e ao cimo das paredes 

em pedra, em impermeabilização das mesmas, com vista a colmatar todos os possíveis focos 

de infiltração, sem prejuízo da limpeza prévia do local (interior e exterior).  

3) Compete ao proprietário, tomar todas as diligências necessárias e obrigatórias no sentido de 

aquando da execução dos trabalhos supra descritos, ser preservada a integridade física e de 

salubridade dos edifícios contíguos. Devendo realizar o transporte a depósito dos materiais 

resultantes da demolição.  

4) A Câmara pode determinar os trabalhos preconizados no presente relatório, ao abrigo do 

disposto nº 2 e 3 do Artigo 89 do RJUE, aqui transcritos:  

“…2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de 

conservação necessárias à correcção de más condições de segurança ou de salubridade ou à 

melhoria do arranjo estético. 

3 — A câmara municipal pode, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 

ordenar a demolição total ou parcial das construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo 

para a saúde pública e para a segurança das pessoas...”  

5) Prazo para início e conclusão das obras necessárias, o proprietário dispõe:  

- Para o ponto 1) de dez dias após a notificação, para início dos trabalhos acima descritos, com 

o prazo de 20 dias para a sua conclusão.  

– Para o ponto 2) de 30 dias após a notificação, para início, dos trabalhos acima descritos, e 

com o prazo de 60 dias para a sua conclusão.  

Sem prejuízo dos prazos acima indicados, propõe-se que a Câmara determine à Divisão 

competente para o efeito, para vedar o local, garantido a largura mínima para a passagem dos 

peões, na parte oposta a edificação.  

6) Se a decisão apontar no sentido da realização dos trabalhos aqui descritos e se o 

proprietário não der cumprimento ao teor da respectiva decisão, a Câmara Municipal pode 

substituir-se ao mesmo para a execução dos trabalhos constantes da decisão ao abrigo do 

disposto no nº1 Art.91 do RJUE, aqui transcritos:  

“…1 — Quando o proprietário não iniciar as obras que lhe sejam determinadas nos termos do 

artigo 89.º ou não as concluir dentro dos prazos que para o efeito lhe forem fixados, pode a 

câmara municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar execução imediata…”  

“…2 — À execução coerciva das obras referidas no número anterior aplica -se, com as devidas 

adaptações, o disposto nos artigos 107.º e 108.º…”  

7) Foi dada por finda esta diligência e para constar se lavrou o presente auto, que vai ser 

assinado pelos peritos intervenientes:  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação, mandando proceder em 

sua conformidade.  

 

EXPOSIÇÃO DE ISABEL MARIA TABOAÇO  



 

MENDES TEIXEIRA PINHEIRO MONTEIRO 

VILARINHO DOS FREIRES 

PESO DA RÉGUA 

260 – Foi presente uma exposição de Isabel Maria Taboaço Mendes Teixeira Pinheiro Monteiro 

de Vilarinho dos Freires, sobre a existência de arbustos e várias plantações, junto ás paredes 

de sua casa que lhe tapam a visibilidade.  

Traz informação da Jurista do Município do teor seguinte:  

“ ...II – Conclusões  

1 - Em relação aos arbustos e heras existentes no terreno da vizinha e que causam incómodo 

à queixosa, não existe qualquer legislação que possa ser aplicada por esta Câmara Municipal.  

Assim, esta situação não se enquadra em nenhuma das disposições do Decreto – Lei 

124/2006 de 28 de Junho.  

Como também, não se enquadra nos artigos 89º e seguintes do Decreto – Lei 555/99 de 16 de 

Dezembro, na sua última redacção.  

Isto porque, não nos parece que tenha aqui aplicação, uma vez que, a nosso ver, não se trata 

de uma questão de  “salubridade”, no sentido  que lhe é dado pelo RJUE, nem tão pouco se 

trata de uma operação urbanística ou de transformação do solo.  

Julga-se, por isso, que se trata de uma situação/problema entre vizinhos, que deverá ser 

dirimida nos tribunais judiciais.  

2 – No que diz respeito ao cadeado colocado na via pública, somos de parecer que a 

responsável deverá ser notificada, no sentido de o retirar, dentro de um prazo relativamente 

curto, sob pena de aplicação de outras medidas mais gravosas, por parte da Câmara 

Municipal.  

3 – Por último, deverá dar-se conhecimento da presente informação à Provedoria de Justiça.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação, mandando proceder em 

sua conformidade.  

 

MURÇAS S.A 

QUINTA DAS MURÇAS  

COVELINHAS 

PESO DA RÉGUA 

261 – Foi presente o processo Murças, S.A, com sede na Quinta de Murças, Covelinhas, a 

requerer que a obra a licenciar futuramente se revista de interesse público.  

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

“ Propõe-se decisão sobre o interesse público das obras de alteração/ampliação do edifício 

existente – “ produção de vinhos comuns e licores “, cujo licenciamento da obra se encontra em 

tramitação e no âmbito do parecer emitido pela CCDRN anexado ao processo”.  

A Câmara deliberou por unanimidade considerar o projecto de relevante e de interesse público.  

 

JUDITE DA CONCEIÇÃO BOTELHO  



 

MACEDO 

LUGAR DAS ESCÁVEDAS,  

VILARINHO DOS FREIRES 

PESO DA RÉGUA 

262 – Foi presente um requerimento de Judite da Conceição Botelho Macedo, residente no 

Lugar das Escávedas, Vilarinho dos Freires, a requerer a emissão do parecer favorável sobre a 

compropriedade do prédio rústico inscrito sob o artigo 322-A.  

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

“ ... Propõe-se a emissão de parecer favorável, sobre a compropriedade solicitada, com 

emissão da certidão dado que a mesma não constitui direito à divisão física do prédio, de 

acordo com as disposições do RJUE, sem prejuízo do assunto ser remetido ao Gabinete de 

Fiscalização, para informar sobre as edificações identificadas, nomeadamente na eventual 

existência de uma ou várias e no âmbito de serem concluídos/desencadeados os 

procedimentos do RJUE nos termos que houver conveniente no caso concreto.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 7 de Outubro a 20 de Outubro/10 – Saldo do dia 20 de Outubro – 

Seiscentos e trinta e um mil, oitenta e seis euros e cinquenta e três cêntimos.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

PROPOSTA 

APOIO FINANCEIRO 

“ O BAGUINHO “.  

263 – Pelo Sr. Presidente foi presente uma proposta do teor seguinte:  

“ Considerando todos os pressupostos enumerados nas propostas anteriores, referentes a este 

assunto, assim como o facto de estar a instituição novamente a solicitar novamente o acordo 

de cooperação para o pré-escolar, de forma a podermos concluir todo o processo de 

reordenamento do ensino pré-escolar:  

Considerando que a instituição “ O Baguinho “ é uma das instituições da rede de IPSS que 

complementa a rede de oferta pública;  

Proponho:  

1-Que a Câmara Municipal e de acordo com a alínea b) do número 4, do artigo 64, da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, delibere no sentido de manter o apoio e a comparticipação em 

termos logísticos, materiais e financeiros, de forma a que a instituição tenha condições para se 

manter em funcionamento, atribuindo uma nova comparticipação financeira no valor de 18 mil 

euros;  



 

A Câmara deliberou por unanimidade manter o apoio financeiro à instituição no valor de 

18.000,00 €.  

Os Vereadores do PS declararam para a acta:  

Sobre esta questão, não se vislumbrando o seu final, pensamos que está a chegar o momento 

de encontrar uma solução definitiva para que o assunto não se arraste por mais tempo.  

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTOS  

CONCURSAIS 

264 - Pelo Sr. Presidente foi presente uma proposta do teor seguinte:  

“ ... Proponho a abertura de procedimentos concursais, para recrutamento de relação jurídica 

de emprego público por tempo indeterminado, destinados à ocupação de dois postos de 

trabalho na carreira de Assistente Operacional (Motorista – Transportes Colectivos) e um posto 

de trabalho na carreira de Técnico Superior (Engenharia Alimentar)”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO – 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA-  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL  

DE MIRANDELA/INSPECÇÃO-GERAL DA  

ADMINISTRAÇÃO LOCAL RELATIVA À  

EXPOSIÇÃO DE MARIA TERESA MARANTES  

TORRIE E DE ANTÓNIO FERNANDO 

MEDEIROS SEARA 

265 - Pela Jurista do Município foi presente uma informação sobre o assunto acima 

mencionado do teor seguinte:  

“...II – Conclusão  

1 – A situação descrita não tem, por isso, qualquer fundamentação, uma vez que a obra, no 

local em questão (escadas) não sofreu alteração ao polígono da implantação existente, não 

havendo qualquer ampliação, nas áreas confinantes com a via pública. (Cfr. Doc. 2 – Anexo I – 

planta de alteração, piso O).  

2 – Efectivamente, e de acordo com o projecto aprovado, existe apenas a reformulação do vão 

de escada, o qual foi ampliado em altura, pelo aumento do número de degraus, sobre o patim 

superior e a escada existente. (Cfr. Doc.3 - Anexo II – alçado principal, alteração). 

Face ao exposto, somos de parecer que deverá ser comunicado à IGAL, bem como à 

Procuradoria – Geral da República de Mirandela, o conteúdo da presente informação, 

anexando os documentos referidos.  

À Procuradoria – Geral da República, anexar cópia de todo o processo administrativo. -- 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação, mandando proceder em 

sua conformidade.  



 

 

LAURA DA GLÓRIA FERREIRA  

PEREIRA 

RUA DE STº ANTÓNIO 

TRANSMISSÃO DE SEPULTURA  

266 - Foi presente um requerimento de Laura da Glória Ferreira Pereira, viúva, residente na 

Rua de Stº António, Peso da Régua, proprietária de uma sepultura no cemitério do Peso da 

Régua, a requerer autorização para a doação da sepultura aos seus filhos.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 45 do Regulamento dos Cemitérios Municipais, 

encontrando-se o pedido instruído com os documentos comprovativos da transmissão e do 

pagamento dos impostos devidos.  

Pela transmissão será paga a taxa de 214,78 €”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido de acordo com a informação dos 

serviços.  

 

FERNANDO VARGAS SILVA E  

MARIA PERFEITA PINTO  

TROCA DO ESPAÇO DE VENDA  

267 - Foi presente um requerimento do Sr. Fernando Vargas Silva e Maria Perfeita Pinto, 

residentes na Rua dos Bombeiros Voluntários, Bloco 4, casa 5 – 2º Andar, Lamego, a requerer 

autorização para a troca do lugar da feira, sob o n.º 106, que não dá para pôr estacas nem 

fazer barraca, para o lugar que está vago, nº 49.  

Traz informação das taxas e Licenças do teor seguinte:  

“A troca de lugares vagos, não está prevista no nosso regulamento que estipula que a 

atribuição de um espaço de venda seja efectuado mediante sorteio a realizar pela Câmara 

Municipal, através de acto público. 

No entanto estão previstas permutas de lugares com terceiros desde que estejam 

regularizadas as suas obrigações financeiras para com o Município, o que também não é o 

caso pois este lugar está em dívida desde Janeiro de 2010”. 

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido de acordo com a informação dos 

serviços. 

 

VENDEDORAS DIÁRIAS DE FLORES  

DO MERCADO MUNICIPAL  

268 - Foi presente um requerimento das vendedoras de flores do Mercado Municipal a 

solicitarem autorização para a abertura do Mercado Municipal no Sábado dia 30 da parte da 

tarde e Domingo, dia 31 todo o dia, devido ao dia dos Fieis Defuntos.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a abertura do Mercado Municipal, no Sábado 

das 13 h às 18 h e Domingo das 7h às 18 horas.  



 

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

HERDEIRO DE MARIA LEONARDA  

DA C.V. MENESES 

LUGAR DAS FONTAÍNHAS  

PEDIDO DE DESTAQUE 

269 - Foi presente um requerimento do Sr. Joaquim Maria Vieira Meneses, representante de 

herdeiros de Maria Leonarda da Conceição Vieira de Meneses, a requerer que seja emitida 

uma certidão de destaque de uma parcela de terreno com a área de 775 m2, no lugar das 

Fontainhas.  

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

“ Propõe-se o deferimento da pretensão, dado que as duas parcelas resultantes do destaque 

estão a confrontar com arruamento”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

DAVID FERREIRA GOMES 

PULGEIROS DE CIMA 

MOURA MORTA 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

270 - Foi presente um requerimento do Sr. David Ferreira Gomes, residente no Lugar de 

Pulgeiros de Cima, freguesia de Moura Morta, Peso da Régua, a requerer parecer favorável 

para a “ constituição de compropriedade “, na doação que pretende fazer, do prédio rústico 

inscrito sob o artigo 515 – B, da freguesia de Moura Morta, concelho de Peso da Régua.  

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

“ Propõe-se a emissão de parecer favorável à constituição da compropriedade do prédio em 

questão, 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.  

 

ANTÓNIO JOSÉ MESQUITA ERMIDA  

LUGAR DO BARCO, LOUREIRO – PESO  

DA RÉGUA 

AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO EXISTENTE  

PARA ESTABELECIMENTO DE TURISMO  

RURAL 

271 - Foi presente um requerimento de António José Mesquita Ermida, morador no Lugar do 

Barco, Loureiro, Peso da Régua, representante da Firma M.E. – VINHOS, S.A, a requerer 

aprovação do estudo prévio para a ampliação do estabelecimento de turismo em espaço rural.  

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



 

“ ...CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, nos termos do art.º 16º do RJUE, propõe-se decisão desfavorável, 

sobre a realização da operação urbanística proposta, tendo em conta o parecer desfavorável 

da CCDR-N ao pedido de informação prévia.  

Caso se decida em conformidade com a presente informação, o indeferimento do pedido 

deverá ser declarada com audiência prévia ao interessado, nos termos do art.º 101º do CPA, 

propondo-se para a mesma 10 dias”.  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido de acordo com a informação dos 

serviços.  

 

CASTAS E PRATOS LDª  

RUA JOSÉ VASQUES OSÓRIO  

PESO DA RÉGUA 

272 - Foi presente o processo a solicitar autorização para permanecerem até ao inicio das 

obras, levadas a cabo pela REFER, os patamares amovíveis de modo a poderem fechar as 

suas portas.  

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

“ Nos termos da informação técnica datada de 03/09/2010, exarada no parecer favorável, 

emitido pela DRCN (IGESPAR), a proposta apresentada pelo requerente deverá ser tida em 

conta na decisão que tiver por conveniente sobre o licenciamento da obra”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO  

À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE  

MARIA CELESTE SOUSA GOMES MENDES  

GUEDES - GALAFURA  

PESO DA RÉGUA 

273 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente a Maria 

Celeste Sousa Gomes Mendes Guedes, residente no Lugar do Jogo, Galafura concelho de 

Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura.  

 

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO  

À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE  

JOSÉ MANUEL GOMES MAGALHÃES  

LUGAR DO MURO, COVELINHAS  

PESO DA RÉGUA 



 

274 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente a José 

Manuel Gomes Magalhães, residente no Lugar do Muro, Covelinhas, concelho de Peso da 

Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura.  

 

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO  

À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE  

MARIA EMÍLIA MONTEIRO ROCHA COUTINHO  

LUGAR DA PORTELA, VINHÓS  

PESO DA RÉGUA 

275 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente a Maria 

Emília Monteiro Rocha Coutinho, residente no Lugar da Portela, Vinhós, concelho de Peso da 

Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura.  

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO  

À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE  

LUCINDA CORREIA MACEDO VIEIRA  

LUGAR DA SEARA, POIARES  

PESO DA RÉGUA 

276 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente a Lucinda 

Correia Macedo Vieira, residente no Lugar da Seara, Poiares, concelho de Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura.  

 

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO  

À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE  

APOLINÁRIO DE OLIVEIRA PINTO  

CEDERMA 

PESO DA RÉGUA 

277 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente a Apolinário 

de Oliveira Pinto, residente na Cederma, concelho de Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura.  

 

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO  

À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE  

CARLOS ALBERTO AUGUSTO MORAIS  

ASSUREIRAS – LUGAR DO COVO-VINHÓS  

PESO DA RÉGUA 

278 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente a Carlos 

Alberto Augusto Morais, residente nas Assureiras, Lugar do Covo, Vinhós concelho de Peso da 

Régua.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura.  

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

 


