
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 31 DE OUTUBRO DE 2013 

 

Nº 23/2013 

 

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: 9,30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade.  

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 

Ao abrigo da deliberação da Câmara Municipal tomada em 23 de outubro de 2013 e nos 

termos do n.º4 do artigo 58º da lei n.º169/99 de 18 de setembro, nomeio o Sr. Engenheiro 

Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, vereador a tempo inteiro, com funções a assumir a 

partir da presente data.  

 

DESPACHO 

O Presidente da Câmara pode, por sua decisão escolha, delegar ou subdelegar nos 

vereadores o exercício da sua competência própria ou delegada (n.º2, do art.º 34 e n.º 2 do 

art.º 36 ambos da Lei n.º 75/2013 de 18 de setembro).  

Assim ao abrigo da legislação invocada e dos artigos 35.º e seguintes do Código do Processo 

Administrativo, determino:  

1. É delegada ou subdelegada nos Senhores Vereadores José Manuel Gonçalves, Mário 

Francisco Cancela Mesquita Montes, e Maria José Fernandes Lacerda, a minha competência 

própria ou delegada referente ao desempenho das tarefas que lhes foram distribuídas pelo 

meu despacho de 23.10.2013.  



 

2. É delegada no Senhor Vereador José Manuel Gonçalves a competência para a prática dos 

atos previstos nas alíneas g),j) e K) do n.º 1, do art.º 35 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.  

3. É delegada no Senhor Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes a competência 

para a prática dos atos previstos nas alíneas K) do n.º 1 e j),k),l),m),n), do n.º 2 do art.º 35 da 

lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

3.1. É igualmente delegada no Senhor Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes a 

competência para os atos previstos no n.º 2 do art.º 8.º, n.º 10 do art.º 11 e no art.º 75 do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro com a redação dada pelo DL n.º 177/2001 de 4 de 

julho e pela Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro, alterada pelo Decreto-Lei 26/2010 de 30 de 

março.  

3.2. O Presidente da Câmara autoriza o Senhor Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes a subdelegar no Chefe de divisão da divisão de gestão do território.  

4. É subdelegada no Senhor Vereador José Manuel Gonçalves a minha competência delegada 

pela deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 23 de outubro para a prática dos 

seguintes atos:  

- Participar em órgãos de gestão de entidades de administração central, nos casos, nos termos 

e para os efeitos estabelecidos por Lei;  

- Colaborar no apoio a programa e projetos de interesse municipal em parceria com outras 

entidades da administração central;  

- Participar em órgãos de gestão de entidades de administração central, nos casos, nos termos 

e para os efeitos estabelecidos por Lei;  

- Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades artesanais, de manifestações 

etnográficas e de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal;  

- Audiência prévia dos interessados nos termos do art.º 100.º do Código do Procedimento 

Administrativo; as demais competências legalmente conferidas tendo em vista o 

prosseguimento normal das atribuições do município;  

- Exercer as demais competências legalmente conferidas tendo em vista o prosseguimento 

normal das atribuições do Município;  

- Apoiar ou acompanhar no apoio à ação escolar e às atividades complementares no âmbito de 

projetos educativos nos termos da Lei;  

- Organizar e gerir os transportes escolares.  

5. É subdelegada no Senhor Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes a minha 

competência delegada pela deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 23 de 

outubro para a prática dos seguintes atos:  

- Participar em órgãos de gestão de entidades de administração central, nos casos, nos termos 

e para os efeitos estabelecidos na Lei;  

- Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal em parceria com outras 

entidades da administração central;  

- Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades artesanais, de manifestações 

etnográficas e de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal;  



 

- Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central, nos casos 

estabelecidos por Lei;  

- Audiência prévia dos interessados nos termos do art.º 100.º do Código do Procedimento 

Administrativo;  

- Exercer as demais competências legalmente conferidas tendo em vista o prosseguimento 

normal das atribuições do Município;  

- Conceder licenças dos casos e nos termos previstos por Lei, designadamente para 

construção, reedificação, conservação ou demolição de edifícios, tipo unifamiliar e arrumos, 

assim como para estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos;  

- Conceder licenças de utilização;  

- Realizar vistorias e executar de forma exclusiva ou participada, a atividade fiscalizadora 

atribuída por Lei, nos termos por esta definida;  

- Emitir licenças, matriculas, livretes, transferências de propriedade e respetivos averbamentos 

e proceder a exames, registos de fixação de contigentes a veículos, nos casos legalmente 

previstos;  

- Constituição de propriedade horizontal e certificação sobre a verificação dos requisitos para 

esse efeito;  

- Concessão de isenção de pagamento 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;  

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

- Aprovar pedidos de informação prévia e projetos de edifícios tipo unifamiliar e arrumos.  

B) É igualmente delegada no Sr. Vereador Eng.º Mário Francisco Cancela Mesquita Montes a 

competência delegada nos termos do art.º 34 da lei n.º 75/2013 de e no âmbito dos artsº. 5º e 

6º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 

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

26/2010 de 30 de março, nomeadamente:  

- A concessão de licença prevista no n.º 2 do art.º  4º do DL n.º555/99 de 16 de dezembro, com 

as alterações introduzidas pelo DL n.º 177/2001 de 4 de junho e pela lei n.º60/2007 de 4 de 

setembro, alterada pelo DL n.º 26/2010 de 30 de março.  

- A admissão ou rejeição da comunicação prévia prevista no n.º 4 do art.º 4º do mesmo diploma 

legal referido no ponto anterior.  

- A concessão da autorização prevista no nº 5 do art.º. 4º do mesmo diploma legal.  

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

- A competência prevista no n.º 9 do art.º 6º do mesmo diploma legal.  

6. É subdelegada na Sr.ª Vereadora Maria José Fernandes Lacerda a minha competência 

delegada para deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 23.10.2013, para a 

prática dos seguintes atos:  

- Participar em órgãos de gestão de entidades de administração central, nos casos, nos termos 

e para os efeitos estabelecidos por lei;  



 

- Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal em parceria com outras 

entidades da administração central.  

- Promover a apoiar o desenvolvimento de atividades artesanais, de manifestações 

etnográficas e de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal;  

- Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central, nos casos 

estabelecidos por lei:  

- Audiência prévia dos interessados nos termos do art.º 100º do Código do Procedimento 

Administrativo;  

- Exercer as demais competências legalmente conferidas tendo em vista o prosseguimento 

normal das atribuições do município.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 23 de outubro a 30 de outubro /2013 – Saldo do dia 30 de outubro – 

Trezentos e noventa seis mil, quatrocentos e quarenta dois euros e cinquenta sete cêntimos.  

 

PROPOSTA 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

DAS PESSOAS SINGULARES – IRS  

FIXAÇÃO DE TAXA PARA 2014  

561 - De acordo com o estipulado no n.º 1 do art. 20º da Lei das Finanças Locais “os 

Municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do 

ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas 

no n.º 1 do art. 78º do código do IRS.”  

1. Considerando que da coleta líquida das deduções previstas no nº1 do artigo 78º do 

código de IRS, 95% são arrecadados pela administração central e apenas 5% pelo 

Município;  

2. Considerando que este imposto apenas tem impacto nos escalões de IRS com 

rendimentos mais elevados;  

3. Considerando as sucessivas reduções que o Município tem sofrido nas verbas 

previstas no Orçamento de Estado, com impacto muito negativo no Orçamento 

municipal.  

4. Considerando que o Município mantém inalteradas desde 2009, todas as taxas, tarifas 

e preços praticados pelo Município, com especial destaque para as tarifas de 

abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos (lixo), sendo das mais 

baixas da Região.  

Proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea ccc, do nº. 1 do artigo 33º da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro e para os efeitos previstos na alínea e) do nº. 1 do artigo 25º do 



 

mesmo diploma, delibere submeter à Assembleia Municipal para aprovação, a fixação para o 

ano de 2014 de uma participação no I.R.S., ao abrigo do artigo 20º da Lei nº. 2/07, de 15 de 

janeiro, de:  

“5% dos sujeitos passivos, calculada sobre a Coleta Líquida das deduções do I.R.S.”  

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

apresentada.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

Declaração de voto dos Vereadores do PSD:  

“Votamos favoravelmente esta proposta porque entendemos que o impacto financeiro que esta 

medida terá nos contribuintes é residual, o mesmo não se pode dizer do impacto que a mesma 

tem nas receitas municipais no seu conjunto.  

Reafirmamos contudo que consideramos socialmente mais justo e mais transversal a todos os 

munícipes o não aumento das tarifas da água, do saneamento e da recolha de resíduos sólidos 

urbanos (lixo). O impacto que esta medida tem no orçamento mensal de todos os munícipes é 

claramente superior à que teria a redução do IRS. Esta medida representa ponto de vista 

social, assim como do ponto de vista da competitividade e atratividade uma vantagem muito 

significativa comparativamente aos Concelhos vizinhos.  

A competitividade ganha-se com a efetiva qualidade de vida que conseguimos oferecer às 

populações e ninguém decide o local onde vai residir em função de 5% do valor da coleta. 

Essas decisões incidem principalmente na qualidade de vida que os concelhos oferecem, na 

qualidade da educação para os seus filhos, nas ofertas complementares a nível desportivo, 

cultural e recreativo. E nestes parâmetros o nosso Concelho caminha claramente para poder 

ter condições de atratividade e competitividade na região”.  

Declaração de voto dos Vereadores do PS (Transcrita na proposta sobre o IMI).  

 

PROPOSTA 

DERRAMA 

FIXAÇÃO DE TAXA PARA 2014  

562 - A Lei nº2/07 - Finanças locais que estabelece o regime financeiro dos municípios, 

determina no seu artigo 14º que “os municípios podem deliberar lançar anualmente uma 

derrama, até ao limite de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado 

na sua área geográfica por sujeitos passivos” que exerçam, a título principal, uma atividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola;  

Considerando:  

1. O enorme esforço financeiro que tem sido efetuado pelo município na requalificação 

urbana da área comercial principal, potenciando e promovendo a atratividade e 

competitividade do tecido comercial do Concelho;  

2. Que o imposto em causa incide sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto 

do rendimento das pessoas coletivas;  



 

3. A redução de receitas municipais, fruto da continuada diminuição das transferências da 

administração central, assim como da redução de algumas áreas da atividade 

económica com impacto nas receitas municipais;  

4. O esforço que tem sido efetuado pelo município em manter as taxas e tarifas em 

valores consideravelmente baixos;  

Proponho  que a Câmara Municipal, nos termos da alínea ccc do nº. 1 do artigo 33º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, e para os efeitos previstos nos termos da alínea d) do nº. 1 

do artigo 25º do mesmo diploma, delibere submeter à Assembleia Municipal, o lançamento 

em 2014 da seguinte Derrama, ao abrigo do artigo 14º da Lei nº. 2/07, de 15 de janeiro:  

- “1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de  Imposto sobre o Rendimento  das 

Pessoas Coletivas (I.R.C.)”.  

 -“1% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de  Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas (I.R.C.)” para sujeitos passivos com um volume de negócios no ano 

anterior inferior a 150 000 €.  

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

apresentada.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

Declaração de voto dos Vereadores do PSD:  

“Esta taxa incide sobre a percentagem do lucro tributável apresentado pelas empresas, pelo 

que é justo que todos os que têm possibilidade de contribuir para o bem comum o façam neste 

momento de grande dificuldade.  

Não pode ser ignorado o momento difícil por que passa todo o País, com muito especial 

enfoque no setor empresarial, mas também não se pode ignorar o investimento muito 

significativo que este executivo tem vindo a realizar na requalificação urbana, com vista a 

melhorar a competitividade do tecido comercial, pelo que se afigura como razoável a 

contribuição daqueles que, fruto da sua atividade, apresentam lucros nesta fase de grande 

dificuldade.  

Contudo e porque as características do nosso tecido comercial incide em empresas onde os 

volumes de faturação são pequenos e como tal os lucros tributáveis são na grande maioria 

inferiores a 150 000 euros, a proposta apresenta uma redução de 50% para essas empresas.  

Em função do exposto votamos favoravelmente a proposta apresentada”.  

Declaração de voto dos Vereadores do PS (Transcrita na proposta sobre o IMI).  

 

PROPOSTA 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS ( IMI )  

FIXAÇÃO DE TAXAS PARA 2014  

563 - De acordo com a alínea a) do art. 10º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro e com o artigo 

1º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

287/2003, de 12 de novembro, o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) incide sobre o valor 



 

tributável dos prédios rústicos e urbanos situados no território português, constituindo receita 

dos municípios onde os mesmos se encontram situados; 

O Imposto Municipal sobre imóveis é um imposto fundamental no equilíbrio da gestão 

municipal, sendo as suas taxas máximas previstas por lei de 0,5 para os prédios urbanos 

avaliados nos termos do código e 0,8 para os restantes.  

Em função do exposto PROPONHO que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia 

Municipal, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea a) do art. 10º da Lei n.º 2/2007, de 

15 de janeiro e da alínea ccc, do nº.1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 

para os efeitos previstos nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 25 do mesmo diploma, para 

aprovação por este órgão deliberativo, a fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis 

ao abrigo do nº 5 do art.º 112º do Decreto-Lei nº 287/2003 de 12 de novembro, para vigorarem 

em 2014:  

a) 0,8% para os prédios urbanos contemplados na alínea b) do n.º 1 do artigo 112º do CIMI;  

b) 0,4% para os prédios urbanos contemplados na alínea c) do n.º 1 do artigo 112º do mesmo 

código.  

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

apresentada.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

Declaração de voto dos Vereadores do PSD:  

“Tal como determina a lei, este imposto pode assumir uma taxa que varia entre 0,2 a 0,5 do 

valor patrimonial do imóvel.  

Os eleitos do PSD há muito que decidiram reduzir a sua taxa em cerca de 33% do valor 

máximo determinado por lei.  

Apesar do previsível aumento da receita deste imposto, a verdade, é que até ao momento a 

mesma ainda não se concretizou em termos efetivos, perspetivando-se que possa acontecer 

em dezembro por altura do pagamento da terceira prestação.  

Em função do momento que atravessamos, dos investimentos que foram e estão a ser 

realizados, do não aumento das taxas e tarifas praticadas pelo município, nomeadamente ao 

nível do abastecimento de água, saneamento e RSU (lixo) onde praticamos das mais baixas 

taxas da região, Votamos Favoravelmente a proposta apresentada”.  

Declaração de voto dos Vereadores do PS (Declaração referente à proposta do I.R.S, Derrama 

e IMI).  

 “No âmbito da política fiscal do Município do Peso da Régua (IMI, Derrama e IRS) e após 

análise das três propostas apresentadas pela maioria do PSD que hoje gere os destinos do 

Concelho, o Partido Socialista lamenta que, uma vez mais, e à semelhança dos anos transatos, 

não seja possível aprovar taxas para o IRS, IMI e Derrama, decorrentes da nova Lei das 

Finanças Locais, que possam ir ao encontro dos interesses dos cidadãos e das pequenas 

empresas do nosso concelho.  

O PS defende, em coerência com as suas posições anteriores, uma taxa de IMI de 0,6% para 

os prédios com avaliação antiga e uma taxa de 0,3% para os prédios com novas avaliações. 



 

Defende também um conjunto de minorações e majorações para atingir diversos objetivos:  

• Uma minoração de 30% de IMI para os prédios urbanos degradados, que 

beneficiem de intervenção de reabilitação;  

• Uma minoração de 20% de IMI para os prédios urbanos arrendados;  

• Uma majoração de 100% de IMI para os prédios rústicos com áreas florestais 

que se encontrem ao abandono;  

Pelo atrás descrito, uma vez mais, o executivo municipal do PSD perde a oportunidade de 

utilizar as ferramentas legais à sua mercê, majorações e minorações, com o objetivo de intervir 

na reabilitação urbana, no incentivo ao mercado do arrendamento e na limpeza das zonas 

florestais, contribuindo assim para a prevenção dos fogos florestais, flagelo que coloca em 

causa a segurança das populações e daqueles que os combatem. 

Entendemos que, estando o nosso concelho a perder população e emprego, numa altura em 

que o tecido económico concelhio enfrenta dificuldades, em que as famílias enfrentam 

problemas no cumprimento dos seus compromissos e, ainda, no seguimento do contínuo 

aumento anual de receitas fiscais do Município, seria mais correto e faria todo o sentido utilizar 

os instrumentos legislativos ao dispor para atenuar os impostos dos Reguenses.  

Aqui gostaríamos de recordar que, no ano de 2014, existirá um aumento da receita com o IMI 

devido à reavaliação dos prédios urbanos realizada no ano de 2012.  

Relativamente ao IRS, a Lei das Finanças Locais concede às autarquias a possibilidade de 

decidirem sobre a sua participação variável de 5%. O PS não apoia, como no passado não 

apoiou, a proposta aprovada pela maioria PSD que não prescinde dos 5% do IRS. A nossa 

opinião é a de que se deveria dispensar os 5% de IRS, dado que seria uma dupla mais-valia, 

quer em termos de fixação da população existente, como forma de atração de novos 

habitantes.  

No que diz respeito à Derrama, e perante a proposta do PSD de taxar em 1% as empresas 

com lucro tributável abaixo dos 150 000 euros, continuamos a considerar que seria muito mais 

justo manter a aplicação duma taxa de 1,5% sobre as empresas com mais de 150.000 euros 

de lucros tributáveis, e isentar todas as outras. Manter-se-ia a coleta proveniente das grandes 

empresas nacionais que laboram no concelho e pouparíamos esse esforço financeiro às 

pequenas empresas locais, presentemente a atravessar dificuldades económicas.  

Para finalizar, referimos, uma vez mais, que, em comparação com os restantes concelhos do 

distrito de Vila Real e do Norte do Distrito de Viseu, os Reguenses e o tecido empresarial local 

são os que têm a carga fiscal municipal mais elevada.  

Assim, temos a clara convicção que a política fiscal defendida pelo executivo do PSD não é 

utilizada numa vertente de apelo a novos investimentos privados no concelho nem de fixação e 

atração de população residente.  

Por todas estas razões, os Vereadores do Partido Socialista votam contra as propostas do 

executivo PSD”.  

 

EUZÉBIO COSTA DIAS  



 

VENDEDOR AMBULANTE  

564 - Foi presente um requerimento de Euzébio Costa Dias, residente na Rua das Flores, 

Tarouca, a requerer autorização para a venda de castanhas assadas, às quartas feiras.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ A venda sazonal de castanhas assadas a par com a venda de rebuçados da R+égua, a venda 

de biscoito da Teixeira e a venda de peixe pelas típicas vareiras não está abrangida pela 

disposições do regulamento da venda ambulante, por se tratar de uma venda tradicional.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

 

ACIDENTE NA VIA PÚBLICA  

DIAMANTINO PEREIRA  

AVª SACADURA CABRAL  

PESO DA RÉGUA 

565 – Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente exarado na informação sobre 

um acidente na via pública ocorrido pela queda de um sinalizador de obras no prolongamento 

do tubo de saneamento da bombagem da elevatória das Fontainhas até ao fim da Rua Pedro 

Verdial, provocando estragos na viatura no montante de 381,74 € do Sr. Diamantino Pereira, 

residente na Avª Sacadura Cabral, Bloco 1, Entrada 2, 2º Direito, Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO  

PEDITÓRIO NACIONAL A FAVOR DO  

DOENTE ONCOLÓGICO 

566 - Foi presente para ratificação um requerimento da Liga Portuguesa Contra o Cancro a 

informar da realização de um peditório nacional a favor do doente oncológico nos dias 31 de 

outubro a 3 de novembro/2013.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o previsto no Dec.Lei 87/99 o pedido encontra-se devidamente autorizado 

pelo Ministro da Administração Interna. Quanto á exclusividade na realização do peditório 

solicitada, cabe a V.Exª decidir.  

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

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

próxima reunião de Câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

AMARO NOGUEIRA CARNEIRO  

RUA MAXIMIANO DE LEMOS  

PESO DA RÉGUA 



 

ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL  

567 - Pela Divisão de Desenvolvimento Social foi presente uma informação sobre o 

realojamento de uma família residente na Rua Maximiano de Lemos, cuja habitação se 

encontra em mau estado de conservação, com risco agravado de queda do mesmo, propondo-

se a atribuição de uma habitação no Bairro na Avenida Diocese de Vila Real, Bloco 3, 1º Dtº, 

tipologia T2, Peso da Régua.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir a habitação mencionada ao Sr. Amaro Nogueira 

Carneiro.  

Mais deliberou mandar proceder a uma vistoria do imóvel agora devoluto, afim de se verificar 

as suas condições de habitabilidade.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DE TERRITÓRIO 

 

HELENA MARIA DE CARVALHO  

VIEIRA BODAS PINTO CARDOSO  

OBRAS DE EDIFICAÇÃO – HABITAÇÃO  

E COMÉRCIO 

GAVETO DAS RUAS PEDRO VERDIAL E  

VILA FRANCA – GODIM- PESO DA RÉGUA  

568 - Foi presente para aprovação o projeto de arquitetura referente à obra de 

alteração/ampliação de um edifício de habitação e comércio/serviços, no Gaveto das Ruas 

Pedro Verdial e Vila Franca.  

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

“ Propõe-se a aprovação do projeto de arquitetura do edifício, com obras de urbanização, nos 

termos da presente informação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura de acordo com a 

informação dos serviços.  

 

ISABEL MARIA LOBÃO ALVES DE FIGUEIREDO  

AVª DR. MANUEL DE ARRIAGA  

PESO DA RÉGUA 

AUTO DE VISTORIA 

569 - Foi presente uma exposição de Isabel Maria Lobão Alves de Figueiredo residente na 

Urbanização Cidade do Sol, Lamego, sobre a deterioração das fundações da sua cave com 

infiltração de água do espaço público.  

Foi presente o Auto de Vistoria do teor seguinte:  

“ CONCLUSÃO:  

Os técnicos da Câmara Municipal consideram que não são provadas as questões expostas 

pela titular da fração A, no que se refere “… a existência de grande quantidade de água 

proveniente do espaço público…”, nomeadamente de uma eventual fuga na rede de 



 

abastecimento de água, pois não se verificou no local a tal existência de água, como refere a 

mesma, assim como não fica demonstrada que os vestígios de humidade no pavimento se 

possam atribuir a uma eventual fuga na rede, já que a parede em contacto com Av. Dr. Manuel 

de Arriaga não apresenta qualquer sinais de infiltração das mesmas.  

Quanto á questão de tais factos comprometerem a estabilidade do edifício, como refere na 

exposição, “ … a existência de grande quantidade de água proveniente do espaço público em 

contacto com a cave e fundações do referido edifício, estando a provocar uma rápida e 

prematura deterioração das armaduras da estrutura do edifício, colocando a curto/médio prazo 

a estabilidade do mesmo em risco …”, somos de parecer que, pelos vestígios encontrados de 

humidade no pavimento, estes não afetam as fundações do edifício.  

Independentemente do exposto pelo titular, será de referir que o piso em questão se localiza 

abaixo da cota do arruamento, pelo que a estrutura/paredes/pavimentos do edifício terão de 

garantir o isolamento relativamente ao solo de encosto, de acordo com as normas de 

construção relativas à impermeabilização das edificações (paredes de encosto), o que poderá 

não ter sido precavido aquando da construção do edifício.  

De acordo com o RJUE, as edificações devem ser alvo de obras de conservação a cargo dos 

titulares, sob pena de perder as condições de habitabilidade”.  

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

proceder em sua conformidade.  

 

VENCESLAU NUNO MADEIRA  

DE ARAÚJO – SOC. UNIPESSOAL LDª  

AVª DR. ANTÃO DE CARVALHO  

PESO DA RÉGUA 

INSTALAÇÃO/MODIFICAÇÃO DE UM  

ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS  

570 - Foi presente um requerimento de Venceslau Nuno Madeira de Araújo, Soc. Unipessoal 

Ldª a requerer autorização para as obras de instalação/modificação de um estabelecimento de 

bebidas, na Avª Dr. Antão de Carvalho, Peso da Régua.  

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

“ … CONCLUSÃO:  

Em face do exposto, propõe-se a concessão da autorização de alteração de utilização da 

fração B para estabelecimento de bebidas, com a área de 172,85 m2, no prédio descrito na 

CRP sob n.º 459/19900524 –B- urbano e inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 1426.  

Mais se propõe que, relativamente ao pedido de entrega da avaliação acústica ser efetuado no 

prazo de 30 dias úteis após a concessão da autorização de utilização – condicionada, nada a 

opor ao referido pedido no cumprimento das condições supra referidas”.  

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

“ Propõe-se a concessão de autorização de utilização condicionado nos termos da presente 

informação.  



 

No âmbito das reclamações anteriores, nada obsta que em qualquer altura sejam efetuadas 

ações de fiscalização”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar 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.  

 


