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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 23 DE OUTUBRO DE 2013 

 

Nº  22 /2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, 

Maria José Fernandes Lacerda, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Luís Manuel Teixeira de 

Sousa Ribeiro e Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

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

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 16 horas.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena e deu conhecimento dos 

despachos que a seguir se transcrevem.  

DESPACHO 

Nos termos da alínea d) do artigo 58º  da lei n.º 169/99 de 18 de setembro, nomeio Vereador a 

tempo inteiro, o Sr. Professor José Manuel Gonçalves. com funções a assumir a partir da presente 

data.  

DESPACHO 

Nos termos da alínea a) n.º 1 do art.º 42º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, nomeio o Sr. Manuel 

Alberto Saraiva Rodrigues, Adjunto do meu Gabinete de Apoio.  

DESPACHO- 

Nos termos da alínea a) n.º1 do artigo 42º da lei n.º75/2013 de 12 de setembro, nomeio o Sr. 

António Andrade Monteiro Guedes, Chefe de Gabinete do meu Gabinete de Apoio Pessoal.  

DESPACHO 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57 da lei n.º 169/99 de 18 de setembro, nomeio Vice Presidente da 

Câmara Municipal, o Vereador a tempo inteiro, o Sr. Professor José Manuel Gonçalves.  

DESPACHO 

Nos termos da alínea b) n.º2 do artigo 42º da lei 75/2013 de 12 de setembro, nomeio o Sr. Luís 

Miguel de Sequeiro Rodrigues de Queiroz, Secretário do Gabinete de Apoio aos Senhores 

Vereadores.  

DESPACHO 



 

Nos termos da alínea b) n.º2 do artigo 42º da lei 75/2013 de 12 de setembro, nomeio em Comissão 

de Serviço, o Sr. Francisco António Santos Cardoso Arcanjo, Secretário do Gabinete de Apoio aos 

Senhores Vereadores.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 17 de outubro a 22 de outubro /2013 – Saldo do dia 22 de outubro – Um 

milhão, cento e quarenta quatro mil, duzentos e setenta nove euros e trinta seis cêntimos. 

  

PROPOSTA 

542 - Em conformidade com o disposto no n.º 1, do art.º 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

proponho que a Câmara Municipal delegue no Presidente da Câmara com possibilidade de 

subdelegar nos vereadores as seguintes competências:  

A – Competências expressamente enumeradas no art.ºs 33.º e 39.º, da Lei 75/2013, de 12 

setembro, com a ressalva porém das respeitantes às matérias previstas nas alíneas 

a),b),c),e),i),j),k),m),n),o),p),s),u),z),aa),hh),oo),vv),aaa) e ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e na alínea a) do 

artigo  39.º.  

B – Competências legalmente conferidas tendo em vista o prosseguimento normal das atribuições 

do Município nomeadamente:  

1. Constituição de propriedade horizontal e certificação sobre a verificação dos requisitos para esse 

efeito;  

2. Aprovação de propostas respeitantes à correção e anulação oficiosa de atos de liquidação 

quando tais atos resultem de motivos imputáveis aos serviços;  

3. Anulações respeitantes ao julgamento em falhas de dividas exequendas, bem como decisão em 

matérias de reclamações apresentadas nos termos do Código do Processo Tributário;  

4. Aprovação em minutas respeitantes à transmissão do direito de propriedade (compra, venda, 

doação, permuta, etc.), de hipotecas voluntárias, de contratos de urbanização, e ainda de quaisquer 

outros contratos não especialmente previstos, neles outorgando em representação do Município, 

podendo subdelegar;  

5. Fixação de repartição de encargos por cada ano económico nos casos em que os contratos 

deem lugar a encargos orçamentais em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da 

sua realização;  

6. Cessão de posição contratual para terceiros, nos termos previstos nos respetivos regulamentos 

de venda de bens imóveis;  

7. Aprovação de contratos de prestação de serviços a prazo certo, nos termos da Lei;  

8. Concessão de isenção de pagamentos de taxas pela concessão de licenças e prestação de 

serviços municipais, no âmbito das obras particulares e loteamentos nos termos do regulamento 

municipal de urbanização e edificação;  



 

9.Audiência prévia dos interessados no procedimento nos termos do artigo 100 do Código do 

Procedimento Administrativo;  

10. Segurança e comodidade do trânsito nas ruas e demais lugares públicos;  

11. Certificação de construções anteriores à entrada em vigor RGEU e do RMUE;  

12. Autorização de ligação de água e saneamento nos termos dos respetivos regulamentos.  

C – Competências que resultam da aplicação do regime legal para a realização de despesa com 

locação e aquisição de bens móveis e serviços bem como da contratação relativa à locação de bens 

móveis e serviços, regime esse extensivo às empreitadas de obras públicas, referentes às matérias 

constantes das disposições do art.º 18.º, n.º 2 e no art.º 29, n.º 2 do DL n.º 197/99, de 8 de junho, 

mantidos em vigor de acordo com a alínea f) do n.º1 do  art.º 14.º do decreto-lei n.º 18/2008 de 29 

de janeiro.  

1. Até ao limite de 748 196,85€ (art.º 29.º,n.º 2) no que se refere às seguintes matérias:  

a) Autorização para a realização de despesas com locação e aquisição de bens e serviços e 

também com empreitadas de obras públicas;  

b) Aprovação de minutas de contratos respeitantes à locação e à aquisição de bens móveis e de 

serviços, bem como de empreitadas públicas;  

c) Autorização de cessão de posição contratual respeitante à aquisição de bens móveis e serviços e 

locação;  

d) Autorização de adiantamento por conta de bens a entregar ou serviços a prestar;  

e) Escolha do tipo de procedimento com vista à aquisição de bens e serviços, locação e 

empreitadas;  

f) Procedimento quanto à formalidade de audiência prévia antes da decisão final relativamente à 

aquisição de bens e serviços e locação;  

g) Constituição dos júris para os respetivos procedimentos.  

2. Recorda-se que, constitui competência própria do Presidente da Câmara a prática dos respetivos 

atos até ao limite de 149 639,37€;  

3. Autorização para a realização de obras ou reparação por administração direta até 149 639,37€ 

(art.º 18, n.º 2).  

D – Competências delegadas nos termos do art.º 34º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e no 

âmbito do art.º 5.º e 6.º do Decreto-Lei n. 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo decreto-lei n.º 177/2001, de 4 de junho e pela Lei 60/2007 de 4 de setembro, 

alterada pelo decreto-lei n.º26/2010 de 30 de março,  nomeadamente:  

1. A concessão de licença prevista no n.º 1 do art.º 5.º do decreto-lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo decreto-lei n.º 177/2001 de 4 

de junho e pela Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro;  

2. A aprovação da informação prévia prevista no n.º 4 do art.º 5.º do mesmo diploma legal; - 

 E – Fica o Presidente da Câmara autorizado a subdelegar estas competências nos Vereadores.  

            A Câmara deliberou por maioria com 3 votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a proposta 

apresentada.  



 

           Foi declarada para a ata pelo Sr. Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro a seguinte 

declaração de voto:  

           “ Os Vereadores do PS votam contra esta proposta porque entendem que ela minimiza e reduz em 

larga escala a discussão ampla e democrática que os Vereadores do PS gostariam que sempre 

estivesse presente nas reuniões deste executivo municipal.  

 

PROPOSTA 

543 - Nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho:  

Que a reunião da Câmara Municipal se realize quinzenalmente, às quintas feiras e pelas 9.30 horas.  

Que a primeira reunião de cada mês seja pública, nos termos do artigo 49.º do referido diploma.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

Mais deliberou que a próxima reunião irá ter lugar no dia 31 de outubro.  

 

PROPOSTA 

544 - Considerando a tendência progressiva para o alargamento das formas de intervenção dos 

Municípios, vindo as Autarquias Locais a assumir um protagonismo cada vez mais decisivo na 

resolução e satisfação concreta das necessidades das populações  locais, sendo, por essa razão, a 

gestão municipal uma tarefa extremamente exigente, impondo aos titulares dos cargos políticos 

responsáveis pela orientação dos assuntos camarários um estudo permanente e continuado dos 

dossiês atinentes às diversas áreas de intervenção municipal:  

Considerando também que a gestão municipal abrange um conjunto muito diversificado de áreas de 

intervenção, implicando a execução de tarefas que apenas poderão ser exercidas com um grau de 

eficiência e de eficácia legitimamente exigidos pelos munícipes, desde que os seus responsáveis 

possam estar inteira e permanentemente disponíveis para a sua boa execução, tendo sempre como 

objetivo ultimo a otimização do cumprimento das atribuições do Município e nas competências dos 

seus órgãos;  

Considerando que, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 58º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, 

compete à Câmara Municipal sob proposta do seu Presidente, fixar o numero de vereadores em 

regime de tempo inteiro, sempre que se pretenda, ultrapassado o limite legalmente estabelecido no 

âmbito da competência do Presidente da Câmara (alínea d) do n.º1 do citado artigo 58º).  

Proposta:  

Nestas condições e em face das razões apresentadas, proponho que, ao abrigo do disposto no n.º 

2 do artigo 58º da Lei n.º 169/99 de18 de setembro com as alterações que lhe foram introduzidas 

pela lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, que seja autorizada a existência de mais um Vereador em 

regime de tempo inteiro.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 



 

CÉSAR BEATRIZ PEREIRA  

PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO 

PARA DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO  

LUGAR DO ESTREMADOURO  

FONTELAS, PESO DA RÉGUA  

545 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado no requerimento do Sr. 

César Beatriz Pereira sobre o pedido de emissão de certidão para efeitos de destaque de parcela 

de terreno rústico inscrito na matriz sob o artigo 32-B na Conservatória do Registo Predial, no 

Lugar de Estremadouro, Fontelas, Peso da Régua.  

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

“ Nada a opor ao destaque de uma parcela do prédio, nos termos e condições do RJUE”.  

Traz despacho do Sr. Presidente da Câmara do teor seguinte:  

“ Deferido nos termos da informação.  

À reunião de Câmara para ratificação, nos termos do art.º 3 da Lei 47/2005 de 29 de agosto”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

JOSÉ BERNARDO ALVES FARIA  

REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIO NO  

LARGO DO EIRÔ – GALAFURA  

546 - Foi presente o processo do Sr. José Bernardo Alves Faria sobre a requalificação de edifício no 

Largo do Eiró, Galafura.  

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

“ Propõe-se notificar o requerente para no prazo de 30 dias esclarecer as observações indicadas no 

parecer da DRCN, sem prejuízo do indeferimento do pedido – toldo/publicidade”.  

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

proceder em sua conformidade.  

 

ARMANDO MARTINS AIRES  

LUGAR DA TOCA – GALAFURA  

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO  

DE UMA HABITAÇÃO  

547 - Foi presente um requerimento do Sr. Armando Martins Alves a requerer a caducidade da 

licença de obra, por não ter possibilidades financeiras para a sua renovação.  

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

“ Tendo em conta a exposição apresentada, nos termos do RJUE, propõe-se declarar a caducidade 

da licença, com audiência prévia ao interessado – prazo de 15 dias, notificando para a 

apresentação do livro com os registos da obra com conhecimento do GF.  

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

proceder em sua conformidade.  

 



 

MIGUEL DUARTE DA SILVA PEREIRA ALVES  

PROC.º N.º 11/13 -OBRAS DE EDIFICAÇÃO –   

-LEGALIZAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR  

LUGAR DO MIRADOURO – CANELAS  

PESO DA RÉGUA 

548 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado no requerimento do Sr. 

Miguel Duarte da Silva Pereira Alves, sobre as obras de edificação – Legalização de una habitação 

unifamiliar no Lugar do Miradouro, Canelas.  

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

“Conclusão:  

Em face do exposto, propõe-se o licenciamento da obra de construção de um edifício 

destinado a habitação unifamiliar , nos termos previstos do RJUE, nas seguintes condições:  

•  Prazo para execução da obra de 6 meses, conforme programação proposta pelo 

requerente.  

•  Execução da obra por industrial de construção civil compatível, com a estimativa da obra no 

valor de 85.500,00 €.  

Caso se decida sobre o deferimento do licenciamento, nos termos previstos no Artigo 76.º do mesmo 

diploma o interessado deverá requerer no prazo de UM ANO a emissão do respetivo ALVARÁ DE 

ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO mediante a apresentação dos elementos previstos na 

Portaria n.º 216-E/2008 de 03/04, e cumpridas as observações e condições constantes no processo.  

O licenciamento da operação urbanística e a emissão do alvará fica sujeito ao pagamento das taxas 

devidas, nos termos do Regulamento de Taxas.  

Dadas as características dos trabalhos, não será de aplicar a vistoria à implantação pelos nossos 

serviços, previstos no artigo 88º do RMUE”.  

Traz despacho do Sr. Presidente da Câmara do teor seguinte:  

“ Deferido nos termos da informação.  

À reunião de Câmara para ratificação, nos termos do art.º 3 da Lei 47/2005 de 29 de agosto”. 

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

DSTELECOM – NORTE LDª 

INSTALAÇÃO DE REDES DE COMUNICAÇÃO  

PESO DA RÉGUA 

549 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado no requerimento de 

DSTELECOM – NORTE LDª sobre a instalação de redes de comunicação no Peso da Régua.  

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

 “…Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, nada a opor às alterações a realizar durante a exec ução da obra , 

sujeita a comunicação prévia apresentada, nos termos do artº 35º do RJUE.  

Traz despacho do Sr. Presidente da Câmara do teor seguinte:  

“ Deferido nos termos da informação.  



 

À reunião de Câmara para ratificação, nos termos do art.º 3 da Lei 47/2005 de 29 de agosto”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS  

PROCº N.º 38/13 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – ARRUMOS  

DE APOIO A ATIVIDADE AGRÍCOLA  

LUGAR DA VEIGA – GALAFURA  

PESO DA RÉGUA 

550 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado no requerimento do Sr. 

Carlos Alexandre Ferreira dos Santos sobre a aprovação do projeto de arquitetura da obra de 

edificação – arrumos de apoio a atividade agrícola, no Lugar da Veiga, Galafura.  

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

“ … Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, nos termos do 

artigo 20º do RJUE, relativo ao pedido de licenciamento da obra de construção de um edifício 

destinado a apoio à atividade agrícola, nas condições supra referidas.  

Caso se decida sobre o deferimento da pretensão, nos termos do n.º4 do artigo 20º do RJUE, o 

interessado deve apresentar os projetos de especialidades e outros estudos necessários à 

execução da obra, previstos no n.º 5 do artigo 11º da Portaria n.º232/2008 de 11/03, acompanhado 

do termo do coordenador de projeto a atestar a conformidade entre os projetos e quanto ao 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, e do qual deverá constar a indicação 

de todas as operações urbanísticas a realizar.  

Os projetos de especialidades que não sejam considerados necessários, em função do tipo de obra 

executada ou a executar, deverão ser justificados por técnico habilitado, solicitando assim a sua 

isenção e/ou atestar a sua adequabilidade com as normas legais e regulamentares que lhe são 

aplicáveis, caso não esteja contemplada a sua obrigatoriedade na legislação em vigor.  

Propõe-se ainda , sem prejuízo da aprovação supra referida, que se promova a consulta devida à 

Junta de Freguesia respetiva”.  

Traz despacho do Sr. Presidente da Câmara do teor seguinte:  

“ Deferido nos termos da informação.  

À reunião de Câmara para ratificação, nos termos do art.º 3 da Lei 47/2005 de 29 de agosto”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

ZON TV CABO PORTUGAL S.A  

PROC.º N.º 50/13 –INSTALAÇÃO DE REDE  

EM INFRAESTRUTURAS E ARMÁRIO  

LARGO 25 DE ABRIL  

PESO DA RÉGUA 



 

551 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado no requerimento da ZON 

TV CABO PORTUGAL S.A, sobre a instalação da rede em infraestruturas e armário no Largo 25 de 

Abril, Peso da Régua.  

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

“CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se a rejeição da comunicação prévia, nos ter mos do art. 36º 

do RJUE , relativa a Instalação de Rede de Distribuição de Televisão por Cabo e Instalação de 

Armário, nos locais indicados, tendo em conta os pareceres emitidos pela DOP e DSBSU supra 

referidos.  

Caso se decida em conformidade com a presente proposta, a rejeição do pedido deverá ser 

declarado com audiência prévia ao interessado, nos termos do art. 101º do CPA, propondo-se para 

a mesma o prazo de 10 dias.  

Deverá ainda a requerente liquidar as taxas devidas  pela apresentação pelo pedido.  

Traz despacho do Sr. Presidente da Câmara do teor seguinte:  

“ Deferido nos termos da informação.  

À reunião de Câmara para ratificação, nos termos do art.º 3º da Lei 47/2005 de 29 de agosto”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

ZON TV CABO PORTUGAL S.A  

PROC.º N.º 51/13 –INSTALAÇÃO DE REDE  

EM INFRAESTRUTURAS EXISTENTES 

RUA JOSÉ VASQUES OSÓRIO /LARGO 25 DE ABRIL  

PESO DA RÉGUA 

552 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado no requerimento da ZON 

TV CABO PORTUGAL S.A, sobre a instalação da rede em infraestruturas existentes, na Rua José 

Vasques Osório / Largo 25 de Abril, Peso da Régua.  

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

“ … CONCLUSÃO:  

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

proposta  – Instalação de rede de Distribuição de Televisão por Cabo, nos locais indicados, com a 

reposição dos elementos intervencionados, com prazo de execução de 2 dias, condicionado à 

comunicação da data do inicio dos trabalhos à DOP e DSBSU, desde que autorizada a ocupação 

do espaço publico nos termos supra referidos.  

Nos termos do disposto no artigo 36º-A do RJUE, não sendo rejeitada a comunicação, esta equivale 

à sua admissão, podendo o interessado 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.  



 

Deverá ainda a requerente liquidar as taxas devidas  pela apresentação pelo pedido.  

Traz despacho do Sr. Presidente da Câmara do teor seguinte:  

“ Deferido nos termos da informação  

À reunião de Câmara para ratificação, nos termos do art.º 3º da Lei 47/2005 de 29 de agosto”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

SUPERPESO – SUPERMERCADOS LDA  

PROC. N.º 21/13 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO  

ALTERAÇÃO DE FACHADA  

LUGAR DO SALGUEIRAL – GODIM  

PESO DA RÉGUA 

553 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado no requerimento do 

Superpeso – Supermercados Ldª sobre as obras de edificação / alteração da fachada, no Lugar do 

Salgueiral, Godim.  

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

“ … Conclusão:  

Em face do exposto, propõe-se o licenciamento, da obra de alteração de um edifício destinado 

ao estabelecimento comercial , nos termos do art. 23º do RJUE, nas seguintes condições:  

− Prazo para execução da obra de 6 meses , conforme programação proposta pelo 

requerente;  

− Execução da obra por industrial de construção civil compatível, com estimativa da obra no 

valor de 60.000,00 €;  

Caso se decida sobre o deferimento do licenciamento, nos termos previstos no Artigo 76.º do 

mesmo diploma o interessado deverá requerer no prazo de UM ANO a emissão do respetivo 

ALVARÁ DE ALTERAÇÃO  mediante a apresentação dos elementos previstos na Portaria n.º 216-

E/2008 de 11/03, e cumpridas as observações e condições constantes no processo.  

O licenciamento da operação urbanística e a emissão do alvará fica sujeito ao pagamento das taxas 

devidas, nos termos do Regulamento das Taxas, e ainda a liquidação da taxa sobre o pedido de 

aprovação dos projetos de especialidades .  

Dadas as características dos trabalhos, não  será de aplicar a vistoria á implantação pelos nossos 

serviços, previstos no artigo 88º do RMUE.  

Traz despacho do Sr. Presidente da Câmara do teor seguinte:  

“ Deferido nos termos da informação.  

À reunião de Câmara para ratificação, nos termos do art.º 3 da Lei 47/2005 de 29 de agosto”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

ARMINDO SOUSA SANTOS E OUTROS  

PROC. N.º 14/12 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO  

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR – LEGALIZAÇÃO  

LUGAR DE TRIGAIS – SEDIELOS  



 

PESO DA RÉGUA 

554 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado no requerimento do Sr. 

Armindo Sousa Santos e Outros sobre as obras de edificação, habitação unifamiliar, no Lugar de 

Trigais, Sedielos, Peso da Régua.  

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

“… Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura , relativo à obra de 

construção de um edifício destinado à habitação unifamiliar - Legalização, nos termos do artigo 20º 

do RJUE, nas condições supra descritas.  

Caso se decida sobre o deferimento da pretensão, deverá ser notificado o interessado a requerer, 

nos termos do n.º4 do artigo 20º do RJUE, a aprovação dos projetos de especialidades previstos no 

n.º 5 do artigo 11º da Portaria n.º 232/2008 de 11/03.  

Os projetos de especialidades que não sejam considerados necessários, em função do tipo de obra 

executada ou a executar, deverão ser justificados pelo autor do projeto, solicitando assim a sua 

isenção e/ou atestar a sua adequabilidade com as normas legais e regulamentares que lhe são 

aplicáveis, caso não esteja contemplada a sua obrigatoriedade na legislação em vigor”.  

Traz despacho do Sr. Presidente da Câmara do teor seguinte:  

“ Deferido nos termos da informação.  

À reunião de Câmara para ratificação, nos termos do art.º 3 da Lei 47/2005 de 29 de agosto”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

EXPERIÊNCIAS REPETIDAS – CONSTRUÇÕES LDª  

PROC. N.º 23/13 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO – ALTERAÇÃO  

RUA DA FERREIRINHA, AVª DE OVAR,  

PESO DA RÉGUA 

555 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado no requerimento de 

Experiências Repetidas – Construções Ldª, sobre as obras de edificação – alteração, na Rua da 

Ferreirinha, Avenida de Ovar, Peso da Régua.  

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

“ … Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura con dicionado , nos 

termos do artigo 20º do RJUE, relativo ao pedido de licenciamento da obra de alteração/ampliação 

de um edifício destinado comercio/serviços, condicionado à entrega do estudo referido no artigº 5º 

do Dec-Lei n.º 364/98 de 21/11, nas condições supra referidas.  

Mais se propõe  dar conhecimento, ao requerente, do parecer emitido pela CCDRN, para os efeitos 

que tiver por conveniente.  

Caso se decida sobre o deferimento da pretensão, nos termos do n.º4 do artigo 20º do RJUE, o 

interessado deve apresentar os projetos de especialidades e outros estudos necessários à 

execução da obra, previstos no n.º 5 do artigo 11º da Portaria n.º232/2008 de 11/03, acompanhado 

do termo do coordenador de projeto a atestar a conformidade entre os projetos e quanto ao 



 

cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, e do qual deverá constar a indicação 

de todas as operações urbanísticas a realizar.  

Os projetos de especialidades que não sejam considerados necessários, em função do tipo de obra 

executada ou a executar, deverão ser justificados por técnico habilitado, solicitando assim a sua 

isenção e/ou atestar a sua adequabilidade com as normas legais e regulamentares que lhe são 

aplicáveis, caso não esteja contemplada a sua obrigatoriedade na legislação em vigor.  

Traz despacho do Sr. Presidente da Câmara do teor seguinte:  

“ Deferido nos termos da informação.  

À reunião de Câmara para ratificação, nos termos do art.º 3 da Lei 47/2005 de 29 de agosto”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

ANTERO ADRIANO RIBEIRO  

PROC. N.º 35/13 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO  

RECONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO  

PARA TURISMO RURAL  

QUINTA DA PITARRELA  

VILARINHO DOS FREIRES 

556 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado no requerimento do Sr. 

Antero Adriano Ribeiro sobre as obras de edificação – reconstrução de uma habitação para turismo 

rural na Quinta da Pitarrela, Vilarinho dos Freires.  

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

“ …Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura, nos termos do 

artigo 20º do RJUE, relativamente ao pedido de licenciamento da obra de alteração/ampliação da 

edificação existente, destinada ao uso de Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural – “Casa 

de Campo” e ainda o arranjo exterior com a integração de piscina.  

  

Caso se decida sobre o deferimento da pretensão, o interessado deve apresentar os projetos de 

especialidades e outros estudos necessários à execução da obra, previstos no n.º 5 do artigo 11º da 

Portaria n.º232/2008 de 11/03, acompanhado do termo do coordenador de projeto a atestar a 

conformidade entre os projetos e quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis, e do qual deverá constar a indicação de todas as operações urbanísticas a realizar.  

Os projetos de especialidades que não sejam considerados necessários, em função do tipo de obra 

executada ou a executar, deverão ser justificados por técnico habilitado, solicitando assim a sua 

isenção e/ou atestar a sua adequabilidade com as normas legais e regulamentares que lhe são 

aplicáveis, caso não esteja contemplada a sua obrigatoriedade na legislação em vigor.  

Traz despacho do Sr. Presidente da Câmara do teor seguinte:  

“ Deferido nos termos da informação.  

À reunião de Câmara para ratificação, nos termos do art.º 3 da Lei 47/2005 de 29 de agosto”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  



 

 

ALFREDO JOSÉ ALMEIDA CARDOSO  

PROC. N.º 31/13 - CONSTRUÇÃO DE UMA VEDAÇÃO  

LUGAR DO JUNCAL DE CIMA – CORGO  

PESO DA RÉGUA 

557 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado no requerimento do Sr. 

Alfredo José Almeida Cardoso sobre a construção de uma vedação no Lugar do Juncal de Cima, 

Corgo, Peso da Régua.  

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

“ … Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura , relativo à obra de 

construção de vedação sobre muro existente e acessos, com tratamento do espaço publico, no 

lugar supra referido, nos termos do artigo 20º do RJUE e com conhecimento ao requerente do 

parecer DRCN, para os efeitos que tiver por conveni ente .  

Caso se decida sobre o deferimento da pretensão, o interessado deve apresentar os projetos de 

especialidades e outros estudos necessários à execução da obra, previstos no n.º 5 do artigo 11º da 

Portaria n.º232/2008 de 11/03, acompanhado do termo do coordenador de projeto a atestar a 

conformidade entre os projetos e quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares 

aplicáveis, e do qual deverá constar a indicação de todas as operações urbanísticas a realizar.  

Os projetos de especialidades que não sejam considerados necessários, em função do tipo de obra 

executada ou a executar, deverão ser justificados por técnico habilitado, solicitando assim a sua 

isenção e/ou atestar a sua adequabilidade com as normas legais e regulamentares que lhe são 

aplicáveis, caso não esteja contemplada a sua obrigatoriedade na legislação em vigor.  

Mais se propõe notificar o requerente para, no praz o de 30 dias, liquidar as taxas em falta, 

devidas à apreciação do pedido de licenciamento.  

Traz despacho do Sr. Presidente da Câmara do teor seguinte:  

“ Deferido nos termos da informação.  

À reunião de Câmara para ratificação, nos termos do art.º 3 da Lei 47/2005 de 29 de agosto”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

JONATHAN ALMEIDA MACHADO  

PROC. N.º 18/10 -CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO  

UNIFAMILIAR  

LUGAR DA TRAVESSA – COVELINHAS  

PESO DA RÉGUA 

558 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado no requerimento do Sr. 

Jonathan Almeida Machado sobre o licenciamento da obra de construção de um edifício destinado a 

habitação unifamiliar com piscina no logradouro, no Lugar da Travessa, Covelinhas.  

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

“ …Conclusão:  



 

Em face do exposto, propõe-se o licenciamento da obra de construção de um edifício destinado a 

habitação unifamiliar com piscina no logradouro, nos termos previstos do RJUE, nas seguintes 

condições:  

- Prazo para execução da obra de 12 meses, conforme programação proposta pelo requerente.  

- Execução da obra por industrial de construção civil compatível, com a estimativa da obra no valor 

de 105 900,00 €.  

Caso se decida sobre o deferimento do licenciamento, nos termos previstos no Artigo 76º do 

mesmo diploma o interessado deverá requerer no prazo de UM ANO a emissão do respetivo 

ALVARÁ DE ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO mediante a apresentação dos elementos 

previstos na Portaria n.º 216-E/2008 de 03/04, e cumpridas as observações e condições constantes 

no processo.  

O licenciamento da operação urbanística e a emissão do alvará fica sujeito ao pagamento das taxas 

devidas, nos termos do Regulamento de Taxas.  

Dadas as características dos trabalhos, não será de aplicar a vistoria à implantação pelos nossos 

serviços, previstos no artigo 88º do RMUE”.  

Mais se propõe notificar o requerente para, no prazo de 15 dias, liquidar as taxas em falta sobre o 

pedido de alteração apresentado em 16/05/2012”.  

Traz despacho do Sr. Presidente da Câmara do teor seguinte:  

“ Deferido nos termos da informação.  

À reunião de Câmara para ratificação, nos termos do art.º 3 da Lei 47/2005 de 29 de agosto”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 44 do C .P.A e alínea c) do art.º 9 A Lei n.º 64/93 de 

26/08, aditada pela lei n.º 42/96 de 31/08, o Presi dente considera-se impedido de participar na 

deliberação seguinte.  

O Sr. Vice - Presidente, substituto legal do Presid ente da Câmara colocou à votação esta 

declaração de impedimento, a qual foi votada favora velmente por unanimidade. 

 

MANUEL DE JESUS FONSECA DA SILVA  

PROC. N.º 40/11 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO  

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA  

HABITAÇÃO  

LUGAR DE REMOSTIAS, PESO DA RÉGUA  

559 - Foi presente um requerimento do Sr. Manuel de Jesus Fonseca da Silva sobre as obras de 

edificação – reconstrução e ampliação de uma habitação no Lugar de Remostias, Peso da Régua.  

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

“ … Conclusão:  

Em face do exposto, propõe-se o licenciamento  da obra de alteração/ampliação de um edifício 

destinado a habitação unifamiliar, nos termos previstos do RJUE, nas seguintes condições:  

• Prazo para execução da obra de 12 meses, conforme programação proposta pelo 

requerente.  



 

• Execução da obra por industrial de construção civil compatível, com a estimativa da obra 

no valor de 175.412,50 €.  

Caso se decida sobre o deferimento do licenciamento, nos termos previstos no Artigo 76.º do 

mesmo diploma o interessado deverá requerer no prazo de UM ANO a emissão do respetivo 

ALVARÁ DE ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO mediante a apresentação dos elementos 

previstos na Portaria n.º 216-E/2008 de 03/04, e cumpridas as observações e condições constantes 

no processo.  

O licenciamento da operação urbanística e a emissão do alvará fica sujeito ao pagamento das 

taxas devidas, nos termos do Regulamento de Taxas.  

Dadas as características dos trabalhos, não será de aplicar a vistoria à implantação pelos nossos 

serviços, previstos no artigo 88º do RMUE.  

A Câmara deliberou por unanimidade licenciar o requerido de acordo com a informação dos serviços.  

 

JOÃO CARLOS CORREIA MARTINS DOS SANTOS  

PROC.º N.º 48/12 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO –  

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM EDIFÍCIO  

A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR  

LUGAR DA GRANJA – VILARINHO DOS FREIRES  

PESO DA RÉGUA 

560 - Foi presente um requerimento do Sr. João Carlos Correia Martins dos Santos sobre a 

alteração/ampliação de um edifício destinado a habitação unifamiliar, no Lugar da Granja, Vilarinho 

dos Freires.  

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

“…Conclusão:  

Em face do exposto, propõe-se o licenciamento da obra  de alteração/ampliação de um edifício 

destinado a habitação unifamiliar nos termos previstos do RJUE, nas seguintes condições:  

• Prazo para execução da obra de 12 meses, conforme programação proposta pelo requerente.  

• Execução da obra por industrial de construção civil compatível, com a estimativa da obra no 

valor de 74.554,00 €.  

Caso se decida sobre o deferimento do licenciamento, nos termos previstos no Artigo 76.º do mesmo 

diploma o interessado deverá requerer no prazo de UM ANO a emissão do respetivo ALVARÁ DE 

ALTERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO  mediante a apresentação dos elementos previstos na 

Portaria n.º 216-E/2008 de 03/04, e cumpridas as observações e condições constantes no processo.  

O licenciamento da operação urbanística e a emissão do alvará fica sujeito ao pagamento das taxas 

devidas, nos termos do Regulamento de Taxas.  

Dadas as características dos trabalhos, não será de aplicar a vistoria à implantação pelos nossos 

serviços, previstos no artigo 88º do RMUE.  

A Câmara deliberou por unanimidade licenciar o requerido de acordo com a informação dos serviços.  

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta.  



 

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram dezoito horas, da qual se lavrou a 

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


