
 

ACTA 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DE 18 DE ABRIL  DE 2006 
 

Nº 08/2006 
 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, Presidente. 

VEREADORES PRESENTES: Vítor Manuel Ribeiro Fernandes de Almeida, José Manuel 

Gonçalves, Elsa Maria de Carvalho Soares Peres Correia, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes, Andreia Catilina Soares Coutinho Simões, Maria José Fernandes Lacerda. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Não houve. 

SECRETARIOU: José Daniel Meireles de Almeida Lopes, Chefe de Divisão. 

OUTRAS PRESENÇAS: Não houve. 

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada por maioria, com a abstenção do Vereador 

Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, por não ter estado presente na reunião a que a 

acta se refere. 

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

verbalmente das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

Por unanimidade, por motivos de urgência, foram presentes documentos para serem discutidos 

antes da ordem do dia. 

COMEMORAÇÕES DOS 32 ANOS DO 25 DE ABRIL 

201 – Pelo Presidente da Câmara Municipal foi presente uma informação sobre o assunto em 

epígrafe do seguinte teor: 

“A Câmara Municipal do Peso da Régua vai assinalar os trinta e dois anos do 25 de Abril, 

estando, para isso, a organizar um programa comemorativo, do qual consta o lançamento de 

25 morteiros às 00H00 do dia 25 de Abril; hastear da bandeira no Largo 25 de Abril, às 09H00; 

hastear da bandeira nos Paços do Concelho, às 09H30, seguido de sessão solene. As 

comemorações encerrarão com um baile popular, na Alameda dos Capitães. 

O orador convidado é o Prof. Doutor Artur Cristóvão, Presidente do Conselho de 

Administração da Fundação Museu do Douro, que versará sobre a importância desta infra-

estrutura cultural no desenvolvimento da Região.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o programa apresentado autorizando as 

despesas com ele inerentes. 

OBRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS À 

FREGUESIA DE GALAFURA 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

202 – Pelo Chefe de Divisão da DTO, foi presente uma informação sobre o assunto em 

epígrafe do seguinte teor: 



 

“Tendo em conta que o prazo contratual da obra em referência termina em 11/04/2006, o 

empreiteiro solicitou, em 06/04/2006, a prorrogação do prazo de execução da referida obra, por 

90 dias, pedido justificado pela “dificuldade provocada pela tardia autorização para entrada nos 

terrenos particulares, nomeadamente vinhas, e condicionamentos devido às vindimas”. Alegam 

ainda que “ o terreno para a implantação do reservatório também só ficou disponível no mês 

em curso.” 

As situações referidas correspondem à realidade, já que houve algum atraso na 

disponibilização de terreno para implantação do reservatório bem como de terrenos 

particulares (vinhas) abrangidos pelo traçado da rede de saneamento. 

Embora o prazo previsto para a execução da obra esteja no fim, a empreitada ainda não está 

concluída, mas, como referido anteriormente, a responsabilidade pelo atraso na sua execução 

não pode ser imputada ao adjudicatário, dado que o dono de obra não disponibilizou em tempo 

os terrenos necessários à execução da totalidade da empreitada. 

Perante o exposto, proponho que seja aceite o pedido de prorrogação graciosa de prazo, por 

90 dias, devendo esta prorrogação de prazo ter incidência no cálculo de revisão de preços, 

pois os atrasos verificados não são da responsabilidade do empreiteiro. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo por mais 90 dias. 

PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS 

203 – Pela Engenheira Helena Isabel Borges Pinto Santos, foi presente uma informação sobre 

o assunto em epígrafe do teor seguinte: 

“Relativamente ao assunto em título e na sequência da execução da obra de “Abastecimento 

de Água e Drenagem de Águas Residuais à Freguesia de Galafura”, surge que: 

1. Para prover a maioria das habitações da freguesia de infra-estruturas de saneamento é 

necessário executar um número de ramais domiciliários superior no projecto de execução, 

devido ao facto de terem surgido novas construções posteriormente à elaboração do mesmo. 

2. Também é fundamental executar um número de ramais domiciliários de distribuição de água 

superior ao previsto, não só pelo facto do aparecimento de novas construções mas também 

porque no projecto apenas foram previstos 278m de ramais, o que constitui um número muito 

inferior às necessidades da freguesia. 

Deste modo, é necessário executar os trabalhos a mais descritos em anexo a esta informação 

que totalizam um valor de 94.925,00 ¼� �� ,9$�� VHQGR� TXH� GH� DFRUGR� FRP� R� HVWLSXODGR� QDV�
alíneas a) e b), do número 1, do artigo 26.º, do Decreto – Lei n.º 59/99 de 2 de Março, se 

enquadram como trabalhos a mais da empreitada. 

Considerando que a empreitada foi adjudicada pelo valor de 764.750,85 ¼���,9$�H�TXH�R�YDORU�
dos trabalhos a mais proposto corresponde a 12% do valor da adjudicação, em conformidade 

com o número 1, do artigo 45.º, do Decreto – Lei n.º 59/99 de 2 de Março, propõe-se a V.ª Ex.ª 

que os referidos trabalhos sejam adjudicados à firma Manuel da Costa Amaro & C.ª Lda. como 

trabalhos a mais da empreitada de “Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais à 

Freguesia de Galafura.” 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA DE TRABALHOS A MENOS 

204 – Pela Engenheira Helena Isabel Borges Pinto Santos, foi presente uma informação sobre 

o assunto em epígrafe do teor seguinte: 

“Relativamente ao assunto em epígrafe e na sequência da execução da obra de 

“Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais à Freguesia de Galafura”, surge 

que: 

No projecto de execução, algumas ruas são apenas contempladas com a rede de 

abastecimento de água, sendo que todas as habitações integradas nas referidas ruas ficariam 

desprovidas de rede de drenagem de águas residuais. Deste modo, e uma vez que na 

implementação de redes de infra estruturas hidráulicas é imperativo maximizar a cobertura das 

populações, proponho a V.ª Ex.ª a supressão destes troços neste contrato e a sua posterior 

integração numa nova empreitada que englobe as duas redes. 

Além disso, a execução destes troços implicaria uma ulterior intervenção ao nível do 

saneamento, e trabalhos como o levantamento e reposição do pavimento teriam que ser 

repetidos, agravando os remendos do pavimento. 

Assim, os trabalhos a suprimir estão descritos em anexo a esta informação e totalizam um valor 

de 19.128,89 ¼���,9$��&RQVLGHUDQGR�TXH�D�HPSUHLWDGD�IRL�DGMXGLFDGD�SRU������������¼���,9$��R�
valor dos trabalhos a menos proposto corresponde a 2,5% do valor da adjudicação. 

Deste modo, propõe-se a V.ª Ex.ª que os referidos trabalhos sejam considerados trabalhos a 

menos da empreitada de “Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais à 

Freguesia de Galafura.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
TESOURARIA 

Balancete – Período de 04 a 17 de Abril / 06 – Saldo do dia 17 de Abril / 06 – Seiscentos e 

setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro euros e quarenta e três cêntimos. 

O Presidente ausentou-se da reunião, sendo presidida a partir desta deliberação pelo Vice - 

Presidente. 

4ª MODIFICAÇÃO ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DESPESA E PLANO DE 

INVESTIMENTOS 

205 - Foi presente a 4.ª alteração ao Orçamento de Despesa no valor de 110.000,00 ¼�H�DR�
Plano de Investimento no valor de 310.000,00 ¼� 
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do P.S., aprovar a 

alteração apresentada. 

IVA TURÍSTICO 

206 - Foi presente um ofício da Junta de Turismo das Caldas do Moledo, solicitando a 

transferência da verba do IVA Turístico, no valor de 24.028,57 ¼� 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do IVA Turístico. 

EXECUÇÃO FISCAL 

207 - Foi presente um requerimento de Laurindo Reinaldo Mesquita Miranda Costa, residente 

no Bairro das Alagoas, Bl. 7 entrada 18 cave Dtº, Godim, solicitando autorização para o 

pagamento da dívida de água no valor de 329,63¼�HP�WUês prestações. 

Traz informação do Chefe da DAF do teor seguinte: 

“Existindo vontade de solver a dívida, por parte do munícipe, e reconhecendo a sua dificuldade 

em o fazer por motivos financeiros, sou de parecer que: 

Sendo o valor da dívida, aproximadamente 491,78 ¼��GtYLGD���MXURV���FXVWDV�� 
Não sendo a autarquia lesada, com o seu pagamento em prestações; 

Deverá ser autorizado o seu pagamento em cinco prestações. 

Envie-se este processo ao Sr. Presidente para que seja aferido e despachado à reunião da 

Câmara.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da dívida em 5 prestações. 

 

ORGÃOS DA AUTARQUIA 

PROPOSTA 

208 - Pelo Vereador em Regime de Permanência, José Manuel Gonçalves, foi presente uma 

proposta do seguinte teor: 

“Estabeleceu o DL n.º 59/99 de 2 de Março, o regime jurídico das empreitadas de obras 

públicas. 

Assim e para cumprimento do artigo 60.º, da secção III do diploma citado, proponho a 

constituição de uma comissão de análise das propostas, que é a seguinte: 

Efectivo – Arq.º Paulo Adriano T. Ferreira – Director de Departamento – Presidente 

Efectivo – Eng.º António José C. Espírito Santo – Chefe de Divisão 

Efectivo – Eng.º Vítor Jorge Mota de Carvalho – Chefe de Divisão (Substituição).” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

ASSOCIAÇÃO DO DOURO HISTÓRICO 

209 - Foi presente uma proposta do Vereador em Regime de Permanência, José Manuel 

Gonçalves, do teor seguinte: 

“A Associação do Douro Histórico é uma entidade sem fins lucrativos, de direito privado. Tem 

como finalidade a promoção do desenvolvimento integral e integrado nas populações 

abrangidas pela respectiva área social, contribuindo para a conservação, valorização, estudo e 

divulgação dos bens culturais imóveis e móveis, bem como de todo o património público e 

privado.  

A estratégia de desenvolvimento tem por base a melhoria da qualidade de vida nas zonas 

rurais, com a consequente revitalização do mundo rural valorizando o seu potencial endógeno 

e tendo em conta as potencialidades que os mercados locais podem e devem ter no 

crescimento económico e criação de emprego. 



 

A Associação do Douro Histórico intervém em 11 concelhos durienses, designadamente Alijó, 

Armamar, Lamego, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, São João da Pesqueira, 

Santa Marta de Penaguião, Tabuaço e Vila Real. 

Esta associação faz a gestão de programas comunitários, designadamente do programa de 

intervenção no espaço rural Leader +, que entre 2001 e 2006, disponibilizou cerca de seis 

milhões de euros para apoiar projectos como casas de turismo rural, criação de enotecas, 

recuperação de miradouros, património religioso e até arranjos urbanísticos em localidades 

durienses. 

A Câmara Municipal do Peso da Régua reconhece o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 

pela Associação do Douro Histórico, com o objectivo de conciliar a preservação do património 

natural e/ou construído, bem como a fixação de populações, necessária para existam agentes 

dinâmicos que procurem soluções para a sustentabilidade do desenvolvimento da Região. 

Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal do Peso da Régua passe a integrar o 

quadro de sócios efectivos da Associação do Douro Histórico. 

A adesão implicará o pagamento de jóia no valor de 250,00 ¼�H�TXRWD�DQXDO�GH����������¼� 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

PROPOSTA 

CAMPEONATO NACIONAL DE ANDEBOL DA 1º DIVISÃO DE SENIORES FEMININOS 

210 - Foi presente uma proposta do Vereador em Regime de Permanência, José Manuel 

Gonçalves, do teor seguinte: 

“Peso da Régua vai receber nos dias 21, 22 e 23 de Abril a fase final do Campeonato Nacional 

da 1ª Divisão de Seniores Femininos, prova que se assume como um grande evento 

desportivo. 

A prova contará com a presença das equipas Clube Sports Madeira, Madeira Andebol SAD, 

CDE Gil Eanes (Lagos) e CJ Almeida Garrett (Porto). 

Cabe à Autarquia uma posição de interface dinâmico, integradora e potenciadora da 

organização deste evento, como forma de garantir um trabalho contínuo na criação de 

condições para que, no futuro, Peso da Régua possa receber outras provas nacionais, de 

diferentes modalidades. 

Neste sentido e dada a urgência de definição das condições de recepção aos participantes 

nesta prova, a Autarquia assumiu o compromisso de a comparticipar financeiramente, com a 

atribuição de 2.740,00 ¼� (dois mil, setecentos e quarenta euros), correspondentes a metade da 

despesa inerente ao alojamento e refeições. 

Em virtude de se tratar de um evento que prestigia e promove Peso da Régua, proponho a 

ratificação do compromisso assumido em nome deste Município. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.  

PROPOSTA 

211 - Pelo Vereador em Regime de Permanência, José Manuel Gonçalves foi presente uma 

proposta do seguinte teor: 



 

“Considerando que: 

1. As Festas em honra de N.ª Sr.ª do Socorro, para além da programação profana que, 

na maior parte da sua extensão é motivo de arrecadação de receita para suportar os 

pontos do programa que mantêm atractividade turística de que se salientam os arraiais 

e a programação religiosa que consagra com devoção a nossa fé à veneranda Nossa 

Senhora do Socorro; 

2. As Festas devem ser promovidas com o estímulo e o acompanhamento das 

organizações públicas e privadas mas com participação executiva popular dando as 

primeiras princípios organizacionais, profissionalismo, rigor na gestão e grande 

ambição de fazer sempre mais e melhor; 

3. A Câmara Municipal, no período pós 25 de Abril, quer directa quer indirectamente, 

quase sempre assegurou a coordenação da Comissão de Festas, atribuiu subsídios e 

cobriu prejuízos que se tornam evidentes só quando há alternância de coordenador e 

mais sentidamente quando essa alternância é partidária, no executivo Municipal; 

4. As diversas Comissões, aos longo dos anos, também de acordo com os factores 

apontados apresentaram programações diversas, face aos mesmos objectivos, 

métodos organizativos e de gestão mais ou menos rigorosos, muito embora tenham 

sempre sabido manter respeito e veneração pela programação religiosa, tendo cada 

uma feito os possíveis por elevar o seu nível; 

5. É urgente fomentar um pacto entre as forças de alternância democrática que garanta 

estabilidade quanto aos princípios, objectivos e fundamentalmente quanto ao modelo 

de organização e gestão da Comissão de Festas; 

Proponho que a Câmara Municipal, na sua reunião a realizar no dia 18 de Abril delibere 

aprovar que: 

No ano 2006, dado o adiantado do calendário em relação à data de realização das Festas e à 

necessidade de dar um carácter legal aos movimentos financeiros e de favorável arrecadação 

de recursos provenientes destes, será adoptada a designação “Comissão de Festas de N.ª 

Senhora do Socorro – Festa do Douro, NIPC 900 553 413,aproveitando o registo fiscal desta, o 

crédito do IVA a reactivar e o saldo bancário existente na Caixa Geral de Depósitos;  

Nomear e dar plenos poderes ao Senhor Vice - Presidente da Câmara Municipal e ao senhor 

Vereador do Pelouro do Turismo, que serão responsáveis pelas diligências conducentes à 

constituição duma Comissão Executiva das Festas de N.ª Senhora do Socorro – Festa do 

Douro / 2006. 

 Apoiar a realização das festas N.ª Senhora do Socorro – Festa do Douro / 2006 com um 

subsídio que poderá ir até 50% do total do orçamento, partindo do princípio que este não 

ultrapassará os 200.000,00¼� 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

Os Vereadores do P.S. apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Votamos favoravelmente não concordando entretanto com a filosofia nela subjacentes.” 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS / EB 2,3 DO PESO DA RÉGUA 

CLUBE INTER - ESCOLAS / INTER - CULTURAL – POMBO CORREIO – CAMPANHA DE 

SOLIDARIEDADE – UNIDOS POR UM SORRISO 

212 - Pela DASC foi presente uma informação sobre o assunto em epígrafe do teor seguinte: 

“1. O projecto referenciado em epígrafe, primorosamente elaborado, por alunos com a 

coordenação de professores das diferentes áreas, tem nobres propósitos, nos campos das 

actividades escolares do agrupamento vertical / EB 2,3 do Peso da Régua, da comunicação 

com escolas e jovens dos países lusófonos, da solidariedade com escolas e crianças 

desprotegidas de Moçambique e ainda da abertura à participação activa da sociedade; 

2. Para a concretização deste projecto, é solicitado à Câmara Municipal, para além do apoio 

logístico ao nível dos transportes e da disponibilização de espaços e palcos, o apoio financeiro 

com vista à publicação de um livro de histórias para crianças elaborado pelos alunos e edição 

de um CD-Rom com canções inéditas e apresentação em Power Point, cujo produto da venda 

reverterá para a campanha de solidariedade “unidos por um sorriso” a ser entregue aos 

afilhados de “Mumemo.” 

Perante projecto e o exposto tomamos a liberdade de propor a V. Ex.ª a atribuição de um 

subsídio no valor de 800,00 ¼� �2LWRFHQWRV� (XURV�� DR� $*583$0(172� 9(57,&$/� '(�
ESCOLAS/EB 2,3 do Peso da Régua, NIPC 600073203, como colaboração para a edição de 

500 exemplares do livro (com interior impresso a preto e a capa a cores, onde terá de ser feita 

alusão à colaboração da Câmara Municipal) de histórias para crianças.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio de 800,00 ¼� 
 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE NOITE 

213 - Foi presente um ofício do Centro Social e Paroquial de Loureiro, comunicando que a 

curto prazo, vão construir um Centro de Noite para Idosos, não só para os da Freguesia de 

Loureiro, como das freguesias limítrofes, cuja capacidade será de 20 utentes. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de comunicar ao interessado que este assunto está a ter o nosso 

acompanhamento para que seja devidamente considerado no âmbito da Revisão do PDM.” 

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

sua conformidade. 

 



 

PEDIDO DE CERTIDÃO 

214 - Foi presente um requerimento de Paulo José Gouveia de Almeida Ferreira, solicitando 

um destaque de uma parcela de terreno com a área de 417.00 m2, sito no lugar de Silvares, 

freguesia de Moura Morta Concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à emissão de certidão de destaque em virtude de se encontrarem cumpridas as 

condições mencionadas nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto – Lei 555/99 de 16 

de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto – Lei 177/2001 de 4 de Junho, não 

sendo permitido efectuar, na área correspondente ao prédio originário, novo destaque nos 

termos aí referidos pelo prazo de 10 anos, devendo este ónus ser inscrito no registo predial, 

nos termos do n.º 7 do mesmo artigo do referido diploma”. 

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

sua conformidade. 

PUBLICIDADE 

MARTA CLÁUDIA MOINHOS MORAIS 

215 - Foi presente um requerimento de Marta Cláudia Moinhos Morais, solicitando a afixação 

de publicidade de “Morais Óptica”, sito na Avenida João Franco, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que não será de autorizar a colocação de publicidade pretendida, cuja 

configuração contraria as disposições regulamentares do Projecto de Urbanismo Comercial 

“Urbcom”, devendo ser indicadas ao interessado as condições a que o mesmo deverá 

obedecer e juntas em anexo.” 

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

serviços. 

VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO 

EUGÉNIO DE ALMEIDA OSÓRIO 

216 - Foi presente um requerimento de Eugénio de Almeida Osório, solicitando informação 

prévia da viabilidade de construção de um edifício multifamiliar, sito na Rua Comendador 

Joaquim Macedo, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de indeferir o pedido de informação prévia com base no parecer 

desfavorável da REFER, de carácter vinculativo, devendo proceder-se nos termos do C.P.A.” 

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

serviços. 

LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA 

MARIA DE FÁTIMA SILVA PINTO 

RUA GUEDES DE AMORIM 

PESO DA RÉGUA 



 

217 - No seguimento da deliberação n.º 86 de 06/02/07 e do mandado de notificação n.º 17/06, 

foi novamente presente o processo em epígrafe com informação do Departamento Técnico de 

Obras do teor seguinte: 

“Em face da informação supra, somos de parecer que seja feito um novo mandado de 

notificação, nos termos do anterior.” 

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

proceder em sua conformidade. 

IMÓVEIS (EDIF. CONST. LOTE 1,2,3 E 4) 

COM PARTES DE CONS. A AMEAÇAR QUEDA  PARA A VIA PÚBLICA 

AV. DR. MANUEL DE ARRIAGA 

URBANIZAÇÃO TABAU 

PESO DA RÉGUA 

218 - No seguimento da deliberação n.º 191 de 06/04/04, foi novamente presente o processo 

em epígrafe com informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de transmitir aos condóminos dos lotes 2 e 4 que a existência de 

processo judicial não tem qualquer reflexo no cumprimento do mandado de notificação da 

Câmara Municipal, sendo que em caso de incumprimento se procederá nos termos da 

legislação em vigor.” 

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

proceder em sua conformidade. 

LOTEAMENTO - ALVARÁ 02/2001 

JOSÉ PINTO 

AV. SACADURA CABRAL 

GODIM-PESO DA RÉGUA 

219 - No seguimento da deliberação n.º 34 de 06/01/10, foi novamente presente o processo de 

José Pinto, requerendo a recepção definitiva das obras de urbanização, respeitante aos 

edifícios dos lotes 1 e 6, do loteamento da urbanização denominada “José Violas, sito na 

Avenida Sacadura Cabral, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“1. O requerente apresenta um pedido para recepção definitiva de obras de urbanização do 

loteamento titulado pelo alvará n.º 2 de 2001. 

2. O loteamento em causa foi objecto de alteração em 2002. 

3. Nos termos do Artigo 125.º do Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro, as alterações aos 

alvarás de loteamento emitidos ao abrigo da legislação por ele revogada passam a reger-se 

por este diploma. 

4. Nos termos do artigo 87.º do mesmo decreto, é da competência da câmara municipal 

deliberar sobre a recepção provisória e definitiva das obras de urbanização após a sua 

conclusão e o decurso do prazo de garantia, respectivamente, mediante requerimento do 

interessado. 

5. O prazo de garantia das obras de urbanização é de cinco anos. 



 

6. O requerente solicitou a recepção provisória das mesmas obras de urbanização em 10 de 

Setembro de 2004, tendo o seu pedido sido aceite por deliberação da Câmara Municipal de 9 

de Novembro de 2004. 

7. Em face do exposto, somos de parecer que será de comunicar ao interessado que não 

decorreu o prazo de garantia das obras de urbanização, pelo que não deverá haver lugar à 

recepção definitiva das obras de urbanização.” 

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

proceder em sua conformidade. 

PAVIMENTAÇÃO DO ARRUAMENTO DO LOTEAMENTO DA QUINTA DA SOALHEIRA E 

LARGOS CONTÍGUOS 

AUTO DE MEDIÇÃO 01 DE TRABALHOS A MAIS E AUTO DE MEDIÇÃO 01 DE 

TRABALHOS NÃO PREVISTOS COM PREÇOS ACORDADOS 

220 - Foi presente o processo sobre o assunto em epígrafe, com informação do Chefe de 

Divisão do teor seguinte: 

“A – AUTO DE MEDIÇÃO 01 DE TRABALHOS A MAIS 

1. Na proposta datada de 15 de Julho de 2005, no item n.º 1.9 está indicada, por lapso, a 

quantidade de 403,00m2 quando deveria estar 4.093,00m2. 

2. A área total pavimentada, de acordo com informação prestada pelos Exm.ºs Sr.s Gastão 

Mendonça e Sr. Novais, totaliza 5.460m2. 

3. Assim, as quantidades de trabalhos a mais indicadas pelo empreiteiro, estão correctas, 

havendo um diferencial para todos os itens de 1.367,00m2 e de 5.057,00m2 para o item 1.9. 

4. O valor dos trabalhos importa em 31.713.50 ¼�� R� TXH� YDL� FRQWUD� R� HVWLSXODGR� QR� Q�º 1 do 

Artigo n.º 45, do Decreto-lei n.º 59/99 de 2 de Março. 

Aí pode ler-se que: 

“O dono da obra não poderá, em caso algum, autorizar a realização de trabalhos a mais 

previstos no artigo 26.º, alterações do projecto da iniciativa do dono da obra ainda que 

decorrentes de erro ou omissão do mesmo ou trabalhos resultantes de alterações ao projecto, 

variantes ou alterações ao plano de trabalhos, da iniciativa de empreiteiros, caso o seu valor 

acumulado durante a execução de uma empreitada exceda 25% do valor do contrato de 

empreitada de obras públicas de que são resultantes.” 

5. Isto é, o valor máximo admissível para a realização de trabalhos a mais é de 20.054,12 ¼� 
6. O valor apresentado pelo empreiteiro ultrapassa em 11.659,38 ¼�R�valor legal. 

7. De acordo com o estipulado no n.º 4 do Artigo 45, do Decreto-lei n.º 59/99 de 2 de Março 

“Os trabalhos previstos no n.º 1 que excedem a percentagem nessa disposição prevista só 

poderão ser adjudicados mediante a aplicação do procedimento que ao caso couber, nos 

termos previstos no artigo 47.º e demais legislação aplicável”. 

8. Assim, ter-se-á que proceder de acordo com a alínea d) do Artigo n.º 48 do Decreto-lei n.º 

59/99 de 2 de Março – Ajuste Directo. 

B – AUTO DE MEDIÇÃO 01 DE TRABALHOS NÃO PREVISTOS COM PREÇOS 

ACORDADOS 



 

1. Os trabalhos apresentados, foram autorizados, de acordo com documentação datada de 

20/09/2005, que anexo. 

2. As quantidades finais foram confirmadas na informação prestada pelos Exm.ºs Sr.s. Gastão 

Mendonça e Sr. Novais, com excepção das serventias que totalizam 20 unidades, em vez das 

22 unidades apresentadas pelo empreiteiro. 

3. Assim o valor corrigido será de 16.300,00 – 2* 150,00 = 16.000,00 ¼� 
4. De acordo com o estipulado no n.º 4 do Artigo n.º 45, do Decreto-lei n.º 59/99 de 2 de Março, 

ter-se-á que proceder de acordo com a alínea d) do Artigo n.º 48 do Decreto-lei n.º 59/99 de 2 

de Março – Ajuste Directo.” 

Traz informação do Jurista do Município do teor seguinte: 

De qualquer modo, parte dos trabalhos podem ser liquidados, elaborando-se o contrato 

adicional, mas só até ao limite previsto na lei. 

Se outros trabalhos ficam por liquidar terá o empreiteiro de comprovar a sua execução e o seu 

valor sendo os mesmos passíveis de processo judicial contra o município e eventual 

condenação deste por enriquecimento sem causa.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de trabalhos a mais até ao valor 

que não exceda os 25% do valor do contrato da empreitada, elaborando para tal o respectivo 

contrato adicional. 

Mais deliberou que os trabalhos que excedem o limite previsto na lei só poderá ser pagos após 

processo judicial contra o Município e eventual condenação deste. 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta. 

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram doze horas e quinze minutos, 

da qual se lavrou a presente acta que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


