
  

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 08 DE AGOSTO  DE 2006 

 

N.º 16/2006 

 

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

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

Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Maria José Fernandes Lacerda. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:  Elsa Maria de Carvalho Soares Peres Correia e Andreia 

Catilina Soares Coutinho Simões, Vereadoras. 

SECRETARIOU: Maria de Lurdes Pombo Soares Gonçalves Correia, Assistente Administrativa 

Principal. 

OUTRAS PRESENÇAS: Dado tratar-se de reunião pública, esteve presente o seguinte 

munícipe: 

- Rui Campos, residente na Qtª N.ª Sr.ª da Lapa, freguesia de Godim, concelho de Peso da 

Régua, queixando-se de obras levadas a cabo pelo seu vizinho Senhor António Augusto 

Lacerda de Queirós. 

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada por unanimidade. 

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

informou verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

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

antes da ordem do dia. 

AJIC 

FESTA DA JUVENTUDE 2006 

340-Foi presente um oficio da Associação Juvenil de Intervenção Cultural, solicitando a 

cedência da alameda dos capitães nomeadamente palco e o bar para a realização de uma 

festa no dia 12 de Agosto - Dia Internacional da juventude. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido para a cedência do espaço devendo 

posteriormente os serviços verificarem se há possibilidade de ceder os restantes pedidos. 

V MOSTRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA 

341- Foi presente um oficio da Associação Amigos Abeira Douro, solicitando autorização do 

evento referido em epígrafe, bem como a montagem dos pavilhões, para os dias 10 a 16 de 

Agosto do corrente ano. 



  

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido. 

II ACTIVIDOURO 

342- Foi presente um oficio da Associação Amigos Abeira Douro, solicitando autorização para 

a realização da II Actividouro / Mostra das Actividades das Associações, Clubes e Instituições 

de 19 a 27 de Agosto, bem como a montagem dos pavilhões. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido. 

ACIR 

PEDIDO DE ABERTURA DO MERCADO MUNICIPAL  

343- Foi presente um oficio da ACIR, solicitando a autorização para a abertura do mercado 

municipal, no próximo Sábado dia 12 de Agosto da parte da tarde até às 17 horas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido. 

Mais deliberou dar conhecimento aos Fiscais Municipais desta deliberação. 

FESTAS EM HONRA N.ª SR.ª DO SOCORRO 

344- Foi presente um requerimento da Comissão de Festas de N.ª Sr.ª do Socorro, requerendo 

autorização para a realização das festividades nos dias 6 a 17 de Agosto, bem como 

autorização para o lançamento do fogo de artificio nos termos do n.º 2 do art.º 29 de Dec. Lei 

124/2006, mediante pagamento das respectivas taxas. 

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“ O requerido encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60 do regulamento das T.C.M.C.G.C, 

devendo ser paga a taxa de 12 ¼�GLD��EHP�FRPR�VDOYDJXDUGDGD�D�OHL�GR�UXtGR� 
Em virtude da festa se realizar num espaço rural a mesma está sujeita ao disposto no n.º2 do 

art.º 29 do DL 124/2006, sendo necessária a autorização prévia da Câmara Municipal para o 

lançamento do fogo de artificio.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o requerido. 

DESPACHO 

345-Pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi presente um despacho do teor seguinte: 

“Para a comissão da abertura dos concursos a realizar no dia 08.08.06, por impossibilidade de 

comparência ao Sr. Chefe de Divisão Administrativa e Financeira (DAF), nomeio em sua 

substituição o Sr. Francisco António Santos Cardoso Arcanjo”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho. 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
TESOURARIA 

Balancete – Período de 25 de Julho a 07 de Agosto / 06 – Saldo do dia 07 de Agosto / 06 – 

Duzentos e sete mil duzentos e dois euros e noventa e nove cêntimos. 

FESTAS EM HONRA DE N.ª SR.ª DAS CANDEIAS 

CANELAS-PESO DA RÉGUA 

346 - Foi presente um requerimento da Comissão de  Festas em Honra de N.ª Sr.ª das 

Candeias, solicitando autorização para o lançamento de fogo de artificio nos dias 14 a 16 de 

Agosto, na freguesia de Canelas.  



  

Traz despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente do teor seguinte: 

“ Deferido, enviar posteriormente à reunião de Câmara para ratificação”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente. 

FESTAS EM HONRA DE STª BÁRBARA E MARIA MADALENA 

VILA SECA DE POIARES 

347- Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em Honra de Stª Bárbara e Maria 

Madalena, requerendo autorização para a realização das festividades nos dias 7 e 8 do 

corrente mês, na freguesia de Vila Seca de Poiares, bem como autorização para o lançamento 

de fogo de artificio, mediante o pagamento das respectivas taxas. 

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte: 

 “O requerente encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60, do regulamento das T.C.M.C.G.C., 

devendo ser paga a taxa de 12 ¼/dia, bem como salvaguardar a lei do ruído . 

Em virtude da festa se realizar num espaço rural, a mesma está sujeita ao disposto no n.º 2 do 

art.º 29 do DL 124/2006, sendo necessária autorização prévia da Câmara Municipal para o 

lançamento do fogo de artificio”.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

FESTAS EM HONRA DE N.ª SR.ª DA  SOLEDADE 

COVELINHAS – PESO DA RÉGUA 

348 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em Honra da N.ª Sr.ª da 

Soledade, requerendo autorização para a realização das festividades nos dias 11,12 e 13 do 

corrente mês, na freguesia de Covelinhas, bem como autorização para o lançamento de fogo 

de artificio, mediante o pagamento das respectivas taxas. 

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“ O requerente encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60, do regulamento das T.C.M.C.G.C., 

devendo ser paga a taxa de 12 ¼�GLD���EHP�FRPR�VDOYDJXDUGDU�D�OHL�GR�UXtGR�� 
Em virtude da festa se realizar num espaço rural, a mesma está sujeita ao disposto no n.º 2 do 

art.º 29 do DL 124/2006, sendo necessária autorização prévia da Câmara Municipal para o 

lançamento do fogo de artificio”. - 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

EMPRÉSTIMO PARA OBRAS DE DRENAGEM   DE ÁGUAS RESIDUAIS DE SEDIELOS E 

VINHÓS , 352.170,25 EUROS E REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE 

MOURAMORTA E QUATRO CAMINHOS RODO/GODIM  95.340,43  EUROS 

349 - No seguimento da deliberação da reunião de Câmara de 04/04/06 e da Assembleia 

Municipal realizada em 28/06/06, foi novamente presente o processo acompanhado das 

cláusulas contratuais da Caixa Geral de Depósitos. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as clausulas contratuais para o referido 

empréstimo. 

EMPRÉSTIMO PARA OBRAS DE ARRANJO DE CAMINHOS E MUROS NO CONCELHO, 

856,320,00 EUROS 



  

350 - No seguimento da deliberação da reunião de Câmara de 04/04/06 e da Assembleia 

Municipal realizada em 28/06/06, foi novamente presente o processo acompanhado das 

cláusulas contratuais da Caixa Geral de Depósitos. 

A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção do Vereador do PS Dr. Vítor Almeida, 

aprovar as clausulas contratuais para o referido empréstimo. 

10ª MODIFICAÇÃO ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DESPESA 

351- Foi presente a 10ª alteração ao Orçamento de Despesa no valor de 19.000,00 ¼�� 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração proposta. 

 
ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 
PROPOSTA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

352- Pelo  Vice - Presidente foi presente uma proposta do teor seguinte: 

“Considerando a importância da organização do IX Festival Nacional de Folclore, integrado na 

Festa de Nossa Senhora do Socorro/Festa do Douro, organizado pelo Rancho Folclórico da 

Casa do Povo de Godim, o qual conta com a participação de grupos e ranchos folclóricos em 

representação de diferentes regiões do País, promovendo, simultaneamente, a nossa cultura e 

projectando Peso da Régua e a Região, proponho a atribuição de um subsídio no valor de 

2250¼� 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

ATRIBUIÇÕES DE SUBSÍDIOS 

353- Pelo  Vice - Presidente foi presente uma proposta do teor seguinte: 

“Em virtude dos pedidos de apoio financeiro endereçados à Câmara Municipal do Peso da 

Régua por algumas das Comissões de Festas do concelho e assumindo o papel que cabe à 

Autarquia, no que se refere ao apoio a actividades de interesse social e cultural para o 

Município, proponho a atribuição dos seguintes subsídios:

Comissão de Festas Nossa Senhora da Soledade .....................1.000¼� 
Comissão de Festa de Nossa Senhora das Neves......................1.000¼� 
Comissão de Festas Nossa Senhora da Graça, Santa Bárbara e São Miguel 1.000¼� 
Comissão de Festas de S. Tiago...................................................1.000¼� 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

354- Pelo Vice - Presidente foi presente uma proposta do teor seguinte: 

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua dispõe de duas 

motos 4x4 que possibilitam o desenvolvimento de um trabalho de vigilância e primeira 

intervenção em fogos florestais. 

Este trabalho fica, no entanto, dependente do apoio da Autarquia. 



  

Dada a importância de podermos contar este serviço, certos de que o mesmo facilita e torna 

mais eficaz a acção dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua proponho a atribuição de 

um subsídio nos meses de Julho, Agosto e Setembro, às Brigadas Motorizadas, constituídas 

por 6 elementos, no valor de 3600,00 ¼��QXP�WRWDO�GH�10.800,00¼´� 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

COMISSÃO FABRIQUEIRA DA PARÓQUIA DO PESO DA RÉGUA/ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO 

355 - Pelo  Vice- Presidente foi presente uma proposta do teor seguinte: 

Em virtude das obras de remodelação e requalificação levadas a cabo no interior da Igreja 

Matriz do Peso da Régua foi presente um ofício pela Comissão Fabriqueira desta Paróquia, 

solicitando o apoio financeiro da Autarquia para pagamento das despesas implicadas. 

Considerando que as obras realizadas beneficiam os Reguenses, resultando, por isso, em 

interesse para o Município, proponho a atribuição de um subsídio no valor de 5000¼� devendo, 

no entanto, ser apresentados documentos comprovativos da realização das despesas 

relacionadas com a dita restauração. 

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

TOPONÍMIA 

356  - Foi presente um requerimento da Casa do Benfica do Peso da Régua, com sede na Av. 

Sacadura Cabral, Ed. Bela Vista, solicitando a atribuição do nome de uma rua da Cidade ao 

atleta António da Cruz Pinto Saraiva. 

Foi proposto pelo Senhor Presidente a atribuição do nome do atleta  António da Cruz Pinto 

Saraiva ao pavilhão Gimnodesportivo Municipal, esta proposta foi aprovada por maioria com a 

abstenção do Vereador do PS Dr. Vítor Almeida. 

 

DIVISÃO DA ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 

DANCE IN DOURO 2006 

357 - Foi presente um fax de HEART & SOUL, solicitando todo apoio da edilidade nos moldes 

similares aos anos anteriores, para a edição de 2006 que se realizará no dia 2 de Setembro do 

corrente ano. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento. 

Mais deliberou, por maioria, com o voto contra do Vereador do P.S. Vitor Manuel Ribeiro 

Fernandes de Almeida, não apoiar o evento nos moldes dos anos anteriores. 

INSUCESSO ESCOLAR 

358 - Foi presente um oficio da Escola  Dr. Araújo Correia, solicitando uma oferta de dois 

quadros interactivos, para o combate ao insucesso escolar. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer um quadro interactivo. 

 



  

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 
PROCESSO DE OBRAS N.º 40/06 

MILLENIUM BCP IMOSOTTO, S.A. 

LARGO DA ESTAÇÃO- EDF. DOURALTO 

PESO DA RÉGUA 

359 - Foi presente o processo de obras de Millennim BCP, requerendo licença de obras para a 

abertura na montra de uma porta de acesso directo ao interior, sito no largo da Estação, Ed. 

Douralto, Peso da Régua . 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“ Nada a opor, pelo prazo de 10 dias”. 

A Câmara  deliberou, por unanimidade, deferir o requerimento. 

PROCESSO DE OBRAS N.º 41/06 

JOSÉ AVENTINO DE AZEVEDO MAGALHÃES 

RUA CUSTÓDIO JOSÉ VIEIRA 

PESO DA RÉGUA 

360 - No seguimento da deliberação da reunião de Câmara de 05/05/06, foi novamente 

presente o processo de obras de José Aventino de Azevedo Magalhães, requerendo a emissão 

do alvará de licença administrativa para 

legalização de trabalhos de adaptação do edifício sito na rua Custódio José Vieira, Peso da 

Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“ Nada a opor à emissão de alvará de licença administrativa pelo prazo de 3 meses  para 

legalização de trabalhos de adaptação de edifício. 

Deixa-se à consideração superior a aplicação ou não de taxas agravadas”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o processo ao Departamento Técnico de Obras 

para fundamentação da legalidade da aplicação de taxas agravadas. 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE APOIO AGRÍCOLA  

JOSÉ MADEIRA FERNANDES SEARA 

VILA SECA – POIARES 

PESO DA RÉGUA 

361 - Foi presente o processo de obras de José Madeira Fernandes Seara, residente em Vila 

Seca de Poiares, requerendo licença de Obras pelo prazo de 120 dias para construção de uma 

edificação destinada a arrumação agrícola , sita na freguesia acima referida. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de indeferir o projecto de arquitectura para construção de edifício 

de apoio agrícola, que contraria as disposições do regulamento do Plano Director Municipal, 

designadamente, as constantes dos artigos 35.º e segs. 



  

O indeferimento deverá ser feito com base legal na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto 

- Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto - Lei 177/2001 de 4 de 

Junho. 

Deverá proceder-se nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo. 

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

serviços. 

PROCESSO DE OBRAS N.º 73/06 

ÁLVARO PINTO MOREIRA E OUTROS 

LUGAR DAS PEIXOTAS-CANELAS 

PESO DA RÉGUA  

362 - Foi presente o processo de obras de Álvaro Pinto Moreira e Outros, residentes no lugar 

no lugar da Ponte, freguesia de Padronelo, Amarante e Praia de Mindelo, Vila do Conde, 

requerendo o licenciamento de demolição de edificações, bem como a emissão da respectiva 

licença de obras pelo prazo de 3 meses, sito no lugar das Peixotas, freguesia de Canelas. 

Traz informação do Departamento Técnico de obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à demolição de edificações fabris desactivadas em conformidade com as 

disposições previstas no regulamento do POARC, que prevêem  no local a criação de unidade 

hoteleira. 

Deverão contudo ser observadas as condições mencionadas no parecer da Junta de 

Freguesia”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

PEDIDO DE LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO 

RECEPÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

ZULMIRA DE JESUS BOTELHO P. MACEDO 

QUINTA DO VALE – LOUREIRO 

363 - Foi presente o processo de obras de Zulmira de Jesus Botelho P. Macedo , solicitando 

um pedido de recepção definitiva das obras referida em epígrafe. 

Traz informação do Departamento do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“O requerente apresenta um pedido de recepção definitiva das obras de urbanização do 

loteamento da Quinta do Vale, na freguesia de Loureiro. 

Nos termos da legislação aplicável , apenas poderá ser feita a recepção parcial dos trabalhos 

relativos às especialidades de redes eléctrica, de telecomunicações, abastecimento de água e 

saneamento. 

Em face do que consta no teor das informações prestadas pela D.T.O., as folhas 198 do 

processo, somos de parecer que não deverá ser feita a recepção definitiva das obras de 

urbanização relativas a arruamentos e passeios. 

O interessado deverá proceder à reparação das deficiências indicadas, sendo aconselhável, 

nos termos da informação, a utilização de lancis de passeios em betão pré - moldado, para que 

se possa proceder à recepção definitiva das obras de urbanização após decorrido o prazo de 

garantia dos trabalhos a efectuar. 



  

Para os trabalhos a efectuar, deverá proceder-se nos termos previstos para a recepção 

provisória.  

A Câmara deliberou, por unanimidade ,indeferir o pedido devendo proceder-se de acordo com 

a informação dos serviços.  

IMÓVEL EM MAU ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 

ARNALDO AUGUSTO MONTEIRO DA FONSECA  

RUA MAXIMIANO DE LEMOS-PESO DA RÉGUA 

364 - No seguimento da deliberação da reunião de Câmara de 27/06/06, foi novamente 

presente o processo em epígrafe , acompanhado da informação do Serviço de Fiscalização. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em cumprimento do teor da deliberação n.º 315 de 27/06/06 cumpre informar que o prédio em 

causa não oferece perigo de derrocada para a via pública”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar notificar nos termos do mandado anterior, no 

prazo de 30 dias, para a realização de obras de conservação do prédio em causa.  

AUTO DE DESOBEDIÊNCIA A EMBARGO  

EMPRESA HAGES, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. 

QUINTA DE SANTA MARIA – GODIM 

PESO DA RÉGUA 

365 - Foi presente o processo da  Empresa Hages, Sociedade de Construções, Lda., 

acompanhado da auto de desobediência a  embargo. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“ Considerando que o embargo configura nos termos da língua portuguesa, um impedimento ao 

livre uso de um bem, e porque foram verificadas as ocorrências de trabalhos em  curso, quer-

nos parecer que, salvo melhor opinião, poderá haver desobediência ao embargo detectado. 

Se for tal o entendimento, deverá encaminhar-se este assunto para o Exmo. Sr. Dr. Aguilar 

para a devida participação ao Ministério Público”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar encaminhar o processo para o Excelentíssimo 

Senhor Dr. Aguilar para determinar se a matéria constante do auto e susceptível da 

participação ao Ministério Público. 

INFORMAÇÃO PRÉVIA EDIFICAÇÃO 

SÍLVIO FILIPE SEREIA OSÓRIO 

RUA DA ALEGRIA –PESO DA RÉGUA 

366 - Foi presente o processo de Silvio Filipe Sereia Osório , residente no lugar da Ribeira do 

Rodo, freguesia de Godim, acompanhado da informação do Departamento Técnico de obras 

do teor seguinte: 

“ O requerente apresenta um pedido de informação prévia para construção de edifício misto de 

habitação e comércio, na Rua Augusto José Vieira, na cidade de Peso da Régua. 

A proposta prevê a construção de imóvel constituído por r/c e três andares. 

O r/c será destinado a estacionamento e comércio, sendo os demais pisos destinados a 

habitação. 



  

Devido à localização do terreno à face de estrada nacional, foi solicitado o parecer à EP, EPE, 

tendo esta entidade emitido parecer favorável, no âmbito de Decreto - Lei 13/71 de 23 de 

Janeiro. 

Considerando que a área do imóvel é inferior a 250 m2, a pretensão enquadra-se nos casos 

previstos no artigo 24.º do regulamento do Plano Director Municipal. 

O arruamento confinante possui, no local, uma largura entre fachadas variável entre 8,80 m e 

10,20m. 

O imóvel previsto terá uma altura total de cerca de 11m. 

Deste modo e, considerando as condições antes descritas, somos de parecer que será de 

aceitar que a futura edificação venha a ser constituída por r/c e 2 andares, de modo a ser 

assegurado o cumprimento do artigo 59.º do RGEU, relativamente à relação a observar entre a 

altura da construção pretendida e o afastamento às fachadas opostas. 

Igualmente, deverá ser revisto o afastamento da pretensão ao limite posterior do terreno de 

modo a ser assegurado o cumprimento do artigo 62.º do mesmo regulamento. 

Pelo exposto, somos de parecer que não será de emitir parecer favorável ao pedido, nos 

termos apresentados, devendo a eventual elaboração de projecto tomar em consideração as 

condições mencionadas na presente informação”. 

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

serviços, devendo proceder-se nos termos do C.P.A.. 

CONSTRUÇÃO ILEGAL 

MARIA EUGÉNIA GOMES PROENÇA 

RUA DAS NOGUEIRAS, N.º 40 DOUROLAR 

GODIM-PESO DA RÉGUA 

367 - Foi presente o processo de Maria Eugénia Gomes Proença referente ao assunto epígrafe 

com a informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em virtude de ter decorrido o prazo previsto no mandado de notificação 19/2006 sem que o 

notificado tenha apresentado qualquer projecto com vista à eventual legalização dos trabalhos 

executados sem o competente licenciamento. 

Por informação dos Serviços, de 6 de Abril, p.p. verifica-se que o mesmo não foi cumprido. 

Em face do exposto, somos de parecer que será de ordenar a demolição do construído sem a 

competente licença de obras, devendo para o efeito ser notificada a Sr. D. Maria Eugénia 

Gomes Proença, concedendo para efeito o prazo de 30 dias. 

Deverá proceder-se nos termos previstos no C.P.A.”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder de acordo com a informação dos 

serviços. 

AUTO DE EMBARGO 

ADÁCIO HELDER DOS SANTOS BARBOSA 

368  - No seguimento da deliberação da reunião de Câmara de 30/05/06, foi  

novamente presente o processo em epígrafe com a informação do Departamento Técnico do 

teor seguinte: 



  

“Em face do teor da deliberação 275 de 30 de Maio de 2006, somos de parecer que o Sr. 

Adácio Helder dos santos Barbosa seja notificado de que a Câmara Municipal se pronunciou 

sobre o seu assunto, tendo sido decidida a demolição do anexo construído de modo ilegal, 

concedendo para o efeito o prazo de 30 dias. 

Nos termos da lei , a ordem de demolição é antecedida de audição do interessado, que dispõe 

de 15 dias a contar da data da sua notificação para se pronunciar sobre o conteúdo da mesma. 

Decorrido o prazo referido sem que a ordem de demolição da obra se mostre cumprida, o 

presidente da Câmara Municipal determina a demolição da obra ou a reposição do terreno por 

conta do infractor, nos termos previstos no seu artigo 107.º”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a informação dos serviços, devendo proceder-

se em sua conformidade. 

CONSTRUÇÃO ILEGAL DE VEDAÇÃO 

ANTÓNIO MIGUEL FIRMINO ALVES    

LUGAR DE MERA-GODIM 

PESO DA RÉGUA   

369 - No seguimento da deliberação da reunião de Câmara de  30/05/06, foi novamente 

presente o processo em epígrafe com a informação do Departamento Técnico de Obras do teor 

seguinte: 

“Em face do que consta na informação supra, somos de parecer que será de retomar tudo 

quanto consta nas nossas informações de 18 de Abril p.p., a fls. 339 e 40 do processo. 

Em resposta à Provedoria da Justiça somos de parecer que será de comunicar que até ao 

momento, não foi ainda resposta a legalidade. 

Quanto à parte final do oficio  sobre se a Câmara Municipal pondera executar coercivamente 

os trabalhos , nos termos do art.º 107 do Dec. Lei 555/99 de 16/12, poderá ser dada resposta 

em conformidade com a deliberação que venha a ser tomada”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a informação dos serviços devendo proceder-se 

de acordo com as informações de 18 de Abril folhas 39 e 40 do processo.  

PEOE – ILE/CPE – CRIAÇÃO DE UMA NOVA ENTIDADE 

PORTARIA N.º 1191/2003, 10 DE OUTUBRO    

370 - Foi presente um oficio do Instituto do Emprego e Formação Profissional, solicitando o 

parecer sobre a criação da actividade e respectiva localização da entidade Mayorella – 

Comércio e Representação de Acessórios de Moda, Lda., com instalações no Largo dos 

Aviadores, nesta Cidade, de acordo com a alínea 2 do n.º 24 da Portaria supra - citada, com a 

devida comunicação aquele Centro. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável. 

PEOE-ILE- APOIO À FAMILIA  

CRIAÇÃO DE UMA NOVA ENTIDADE 

PORTARIA N.º 1191/2003, 10 DE OUTUBRO 

371 - Foi presente um oficio  do Instituto de emprego e formação profissional, solicitando o 

parecer sobre a criação da actividade e respectiva localização da entidade Crescer Motivado - 



  

Centro de Apoio Psicoterapêutico e Psicopedagógico, Lda., com instalações na Rua da Alegria, 

21 nesta Cidade, de acordo com alínea a) do ponto 2 do n.º 24 da portaria supra - citada, com 

a devida comunicação aquele Centro. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável. 

AUTO DE EMBARGO 

JOÃO AMÉLIA MACHADO 

LUGAR DA TRAVESSA – COVELINHAS 

PESO DA RÉGUA 

372- Foi presente o auto de embargo referente ao assunto em epígrafe, com a informação do 

Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar o embargado para no prazo de 30 dias proceder à 

apresentação de projecto de licenciamento, instruído nos termos do disposto no Decreto - Lei  

555/99 de 16 de Dezembro, com vista à eventual legalização dos trabalhos levados a efeito 

sem a posse do competente alvará de licença de construção. 

A sua apresentação, contudo não constituirá facto gerador de quaisquer expectativas quanto à 

sua aceitação, que dependerá do estrito cumprimentos de todas as disposições legais 

aplicáveis, designadamente, entre outras, do regulamento do Plano Director Municipal. 

Em caso de incumprimento proceder-se-á nos termos previstos na legislação em vigor. 

Deverá também ser dado conhecimento do embargo à conservatória do registo predial, 

mediante comunicação do despacho que o determinou, para que se proceda aos necessários 

averbamentos”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a informar do Departamento Técnico de Obras, 

devendo proceder-se em sua conformidade. 

Deverá este facto ser também comunicado a EDP e D.S.B.S.U. para os devidos efeitos.  

CONCESSÃO DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 

RUI MANUEL TEIXEIRA GUEDES  

LUGAR DO MEIO DO POVO-POIARES 

PESO DA RÉGUA 

373 - No seguimento da deliberação da reunião de Câmara de 15/03/05, foi novamente 

presente o processo de concessão de licença de utilização de Rui Manuel Teixeira Guedes.  

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em virtude do prazo decorrido desde este ofício, somos de parecer que será de proceder ao 

arquivamento do processo após declaração da sua caducidade, devendo proceder-se nos 

termos do C.P.A.. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a informação do Departamento Técnico de 

Obras, devendo proceder-se em sua conformidade. 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta. 

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

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

 


