
 

ACTA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE 10 DE JANEIRO  DE 2006 

Nº 01/2006 

 

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

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Elsa Maria de Carvalho Soares Peres 

Correia, Maria José Fernandes Lacerda, Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Andreia 

Catilina Soares Coutinho Simões.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Gil Alberto Pimentel Guedes, Vereador. 

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

OUTRAS PRESENÇAS: Dado tratar-se de reunião pública, estiveram presentes os seguintes 

munícipes:  

- Valdemar Fernando Guedes, solicitou à Câmara, que a cobrança de água referente aos 

meses de Julho e Agosto, fossem cobrados mês a mês e não como até aqui se tem efectuado, 

cobrança de dois meses num só.  

Contestou ainda o pagamento da taxa de saneamento, não vendo razões para que essa taxa 

seja igual ao montante, a pagar, de consumo de água.  

- Maria da Luz Oliveira R. Mendes, residente no Bairro Branco – Casas Pré-Fabricadas, 

solicitou à Câmara a resolução do seu problema, que é a instalação de uma grade de 

protecção junto à sua habitação.  

- Fernanda Rosa Santos, representante da Firma “Briclima”, reclamou uma dívida existente, 

referente às obras no edifício dos Paços do Concelho.  

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas.  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada por unanimidade.  

INFORMAÇÃO DO SENHOR 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.  

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

01 – Foi presente um ofício da A3 Arquitectos – Gabinete de Projectos Lda., propondo uma 

nova periodicidade de assistência técnica à obra da Biblioteca.  

Traz informação da Divisão Técnica de Obras do teor seguinte:  

“Tendo presente o teor da proposta que nos foi remetida por A3 ARQUITECTOS, relativamente 

à prestação de serviços, na Biblioteca Municipal, passo a informar:  

Ponto 1. A proposta em vigor, aprovada por deliberação de Câmara nº 170 de 18/03/2003, 

apresentava um valor de 912 euros/trimestre, para a assistência técnica à obra, com obrigação 

de uma visita mensal, o que se traduz em 304 euros/mês.  



 

A proposta agora apresentada, prevê um custo de 3 000 euros/trimestre, com visitas semanais. 

Considerando, 5 visitas mensais, teremos um total de 15 visitas/trimestre, o que perfaz 200 

euros/visita. Este valor é francamente inferior ao da proposta anterior, pelo que deve ser aceite.  

Ponto 2. O valor apresentado para:  

- Concepção da imagem gráfica e da sinaléctica, para todos os espaços 

- Desenhos de execução de mobiliário especifico, que consiste em:  

3 Balcões de atendimento 

1 Armário de fecho de parede, no gabinete do Bibliotecário 

1 Bengaleiro de fecho de parede, na recepção 

... Importa em 2 500,00 euros. 

Em minha opinião, esta verba, está dentro dos valores praticados pelo mercado, para trabalhos 

similares, pelo que deve ser aceite.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada, autorizando a sua 

adjudicação.  

PROPOSTA 

02 – Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor:  

Em virtude de este ser um ano de transição e porque temos no movimento associativo um 

parceiro de relevante valor estratégico na política de parcerias que pretendemos implementar 

na área cultural, social e desportiva proponho a atribuição de um subsídio à A.R.D.A.D. – 

Associação da Região do Douro para Apoio aos Deficientes no valor de 1.300.00 ¼� �PLO� H�
trezentos euros).  

A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a proposta de subsídio à A.R.D.A.D. no valor de 

1.300 ¼��PLO�H�WUH]HQWRV�euros).  

AUTO DE VISTORIA 

03 – Pelo Departamento Técnico de Obras, foi presente o auto de vistoria do teor seguinte:  

“Arquitecto Adriano Ferreira, Director do Departamento Técnico Municipal, Eng.º António José 

C. Espírito Santo, Chefe de Divisão da Divisão Técnica de Obras e Eng.ª. Susana Cristina 

Guedes Borges Martins, Contratada, que constituem a comissão de vistorias técnicas prevista 

no art. 90º do DL 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 177/01 

de 04 de Junho, levaram a efeito uma vistoria ordenada através da deliberação nº 434 de 

13.09.05, ao imóvel pertencente a Aura Basto Fernandes Moreira e Outros, e localizado na 

Rua Maximiano de Lemos, nesta cidade do Peso da Régua.  

E, pelos peritos foi verificado:  

O estado do imóvel desde a sus desagregação agravou-se, tendo caído partes das 

componentes do antigo pavimento do andar do imóvel, e que anteriormente se apresentavam 

estáveis.  

Aumentou também a dimensão das fendas visíveis junto a padieiras de vão do andar.  

Em face do exposto, entendem os peritos ao abrigo do disposto no RGEU, no DL 555/99 e 

demais legislação em vigor que:  

a) Há perigo de desmoronamento da ruína para a via pública;  



 

b) Deverão ser apeadas as paredes em elevação até à cota do pavimento do primeiro 

andar;  

c) Estes trabalhos deverão ter carácter de urgência;  

d) Conceder o prazo de vinte dias para a sua execução;  

e) Deverão ainda ser notificados todos os proprietários que serão considerados 

responsáveis por todos e quaisquer danos que possam resultar da queda ou colapso 

de qualquer parte da construção, devendo ainda referir-se para no prazo de 20 dias 

executarem os trabalhos indicados na alínea b). 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, mandando proceder 

em sua conformidade.  

REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

04 – Foi presente um ofício do Ministério da Educação, comunicando a reordenação da rede 

escolar do 1º ciclo do ensino básico.  

 A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento.  

CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE TERRENO EM 

TALHÃO DE CEMITÉRIO 

05 - Foi presente um requerimento de Ana dos Prazeres Fidalgo Dias, requerendo a 

concessão, por alvará, do direito ao uso permanente de terreno, com as medidas de 2,00 por 

1,00 metros no talhão nº 11 tabuleiro inferior virado a poente do cemitério de Godim.  

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte:  

“Nada a opor ao deferimento do pedido para concessão por alvará de direito ao uso 

permanente de terreno em talhão de cemitério, nas dimensões de 1,00metros por 2,00 metros, 

em virtude da sepultura em causa se encontrar já ocupada, nos termos da deliberação nº 201 

de 30 de Março de 2004. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido.  

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 27 de Dezembro de 2005 a 09 de Janeiro 2006 – Saldo do dia 09 de 

Janeiro / 06 – Cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e seis euros e cinquenta e sete 

cêntimos.  

-SUSPENSÃO DE MANDATO 

06 - Foi presente um requerimento do Vereador Gil Alberto Pimentel Guedes, solicitando a 

suspensão do mandato, por trinta dias.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento e aceitar a suspensão requerida.  

Mais deliberou, mandar convocar o cidadão imediatamente a seguir da ordem da respectiva 

lista do Partido Socialista.  

 

 



 

CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO 

07 - Pelo Chefe da DAF, foi presente uma informação sobre o assunto em epígrafe do teor 

seguinte:  

Para efeitos de controle dos fundos de maneio o órgão executivo deve, no momento da sua 

constituição, aprovar as normas a que o mesmo deve obedecer.  

Assim, e por ser necessário dotar, a gestão corrente dos serviços, de maior flexibilidade, 

proponho a V/ Ex.ª que seja autorizada a constituição dos seguintes fundos de maneio:  

Gabinete da Presidência 

020210 – Caderneta de portagens – 150¼ 

020211 – Representação Municipal – 300¼ 

TOTAL = 450¼ 

DAF – Secção de Contabilidade 

020209 – Correios – 100¼ 

020109 – Material de secretaria – 150¼ 

020105 – Alimentação e alojamento – 150¼ 

020225 – Aquisição de serviços – 400¼ 

020114 – Material diverso – 250¼ 

020221 – Outros – 150¼ 

TOTAL = 1200¼ 

Mais proponho que as quantias acima mencionadas fiquem sob a responsabilidade dos 

referidos serviços. 

Cabe no entanto a V/ Ex.ª aferir esta minha proposta. 

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

PEDIDO DE MUDANÇA DE NOME DO CARTÃO 

08 - Foi presente um requerimento de João Paulo Fontes, possuidor do cartão de feirante nº 

34, solicita autorização para a mudança do nome para a firma Irmãos Fontes – Pronto a Vestir, 

Lda. 

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

“Em resposta ao solicitado no despacho de V. Ex.ª, de 21 de Dezembro de 2005, informo que a 

petição do requerente não está tipificado no nosso Regulamento de Feirantes. No entanto, 

como se trata de uma firma criada em 22 de Março de 2004, conforme comprovam os 

documentos apresentados (início de actividade e declaração de rendimentos) não houve 

alteração do tipo de negócio e o peticionário é um dos sócios - gerente. Sou, assim, do 

parecer, e de acordo com o art. 17, ponto 1, do referido Regulamento, – “Os casos omissos... 

serão resolvidos pela Câmara Municipal de acordo com o preceituado na Lei...” –, que poderá 

ser autorizada a mudança de nome.” 

É o que me cumpre informar.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o requerido.  

 

 



 

PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES 

09 - Foi presente um requerimento de Elvira da Fonseca Gonçalves Rocha Andrade, com o 

cartão de feirante nº 133, solicita o pagamento das suas dívidas em prestações. 

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

“Em resposta ao solicitado no despacho de V. Ex.ª, de 28 de Dezembro de 2005, informo que a 

petição da requerente não está prevista no nosso Regulamento do Mercado Municipal.  

A dívida é de 1,968,60 ¼� �GHVGH� $EULO� GH� ����� DWp� 'H]�� GH� ������� &RPR� VH� WUDWD� GH� XPD�
pessoa com dificuldades físicas e económicas, sou do parecer e de acordo com o art. 24º, 

ponto 2 do referido Regulamento “As dúvidas e casos omissos... serão resolvidos pela Câmara 

Municipal, tendo em consideração a legislação... designadamente o DL nº 252/86 de 25 de 

Agosto” –, que poderá ser autorizado o pagamento em prestações, desde que o mês corrente 

seja igualmente liquidado. 

Ficando no entanto à consideração de V/ Ex.ª, que melhor decidirá.  

É o que me cumpre informar.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da dívida em 20 prestações de 

acordo com a informação dos serviços.  

 

ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 

PROPOSTA 

10 - Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor:  

“Estabeleceu o DL nº 197/99 de 8 de Junho, o regime da realização de despesas públicas com 

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

aquisição de bens móveis e de serviços.  

Assim e para cumprimento do art. 90º, da secção II do diploma citado, proponho a constituição 

de um júri, para a condução dos respectivos concursos, 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 – Substituto do Presidente 

nas suas faltas e impedimentos 

Efectivo – Eng.ª Susana Cristina Guedes Borges Martins – Contratada 

Suplente – José Daniel Meireles de Almeida Lopes – Chefe de Divisão 

Suplente – Maria de Fátima Pires Merêncio Teixeira – Chefe de Secção.” 

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

PROPOSTA 

11 - Pelo Senhor Presidente, foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Estabeleceu o DL nº 59/99 de 2 de Março, o regime jurídico das empreitadas de obras 

públicas. 

Assim e para cumprimento do art. 60º, 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.ª Susana Cristina Guedes Borges Martins – Contratada.”  

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

PROPOSTA 

12- Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta com despacho exarado do seguinte 

teor: 

“Proponho que a comissão de vistorias, previstas no nº 1 do art. 90º do DL nº 177/2001, de 4 

de Junho, tenha a seguinte constituição: 

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

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

Eng.ª Susana Guedes Borges Martins – Contratada 

Traz despacho do Sr. Presidente do teor seguinte: 

 “Devido a situações que existem e têm de ser anunciadas, esta Comissão entra desde já em 

funções devendo a proposta ser ratificada em reunião de Câmara”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente aprovando a 

respectiva proposta. 

PROPOSTA 

13 - Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Estabeleceu o DL nº 197/99 de 8 de Junho, o regime da realização de despesas públicas com 

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

aquisição de bens móveis e de serviços. 

Assim e para cumprimento do art. 136º, da secção II do diploma citado, proponho a 

constituição de uma comissão, à qual se dá a designação de Júri, para a condução dos 

respectivos concursos, que é a seguinte: 

ÍNDOLE TÉCNICA 

Efectivo – Eng.º António C. Espírito santo – Chefe de Divisão – Presidente 

Efectivo – José Daniel Meireles de Almeida Lopes – Chefe de Divisão – Substituto do 

Presidente nas suas faltas e impedimentos 

Efectivo – Eng.ª Susana Cristina Guedes Borges Martins – Contratada 

Suplente – Maria de Fátima Pires Merêncio Teixeira – Chefe de Secção 

ÍNDOLE ADMINISTRATIVA E TRANSPORTES ESCOLARES 

Efectivo – José Daniel Meireles de Almeida Lopes – Chefe de Divisão – Presidente 

Efectivo – Maria de Fátima Pires Merêncio Teixeira – Chefe de Secção – substituto do 

Presidente nas suas faltas e impedimentos 

Efectivo – Francisco Cardoso Arcanjo – Técnico Prof. Especialista Principal 

Suplente – José Luís Nobre da Fonseca Rodrigues – Técnico Prof. Especialista Principal 

Suplente – Odete Fernanda Seixas Sousa Guedes – Chefe de Secção” 

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

PROPOSTA 

14 - Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 



 

“Estabeleceu o DL nº 59/99 de 2 de Março, o regime jurídico das empreitadas de obras 

públicas. 

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

de uma comissão de abertura de concursos, que é a seguinte: 

Efectivo – Eng.º António C. Espírito santo – Chefe de Divisão – Presidente 

Efectivo – José Daniel Meireles de Almeida Lopes – Chefe de Divisão 

Efectivo – Maria de Fátima Pires Merêncio Teixeira – Chefe de Secção.” 

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

PARECER NÃO VINCULATIVO 

15 - Pelas Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro foi presente o Projecto de Execução da 

Barragem do Pinhão, para parecer nos termos do nº 2 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 555/99, de 

16 de Dezembro. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que não haverá qualquer inconveniente na execução da barragem no Rio 

Pinhão, em área situada no concelho de Vila Pouca de Aguiar.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar informar de que não haverá qualquer 

inconveniente na execução barragem no Rio Pinhão, em área situada no concelho de Vila 

Pouca de Aguiar. 

PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE LAMEGO E O MUNICÍPIO DE PESO 

DA RÉGUA 

16 - Foi presente para ratificação um protocolo a celebrar entre o Município de Lamego e o 

Município de Peso da Régua. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo. 

REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE ANTENA 

17 - Foi presente um fax da Rádio e Televisão de Portugal SGPS S.A., a autorizar a remoção 

de estrutura de antena. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento. 

 

DIVISÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E 

SERVIÇOS URBANOS 

 

CANCELAMENTO DE RECIBO 

18 - Pela Divisão de Saneamento Básico e Serviços Urbanos, foi presente uma informação 

sobre o cancelamento de água do consumidor Manuel do Carmo Rodrigues, Lda., a partir do 

mês de Dezembro /2005. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento de água. 

 

 

 



 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 

PEDIDO DE PARQUEAMENTO AUTOMÓVEL PRIVATIVO 

19 - Foi presente um fax da Clínica Douralto, solicitando a concessão de licença de 

parqueamento Automóvel privativo para três viaturas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido. 

CÁLCULO DE PRESTAÇÃO DE RENDA 

ISILDO BLECO 

20 - Pela DASC foi presente o processo de Isildo Bleco, morador no Bairro da Azenha, com o 

cálculo de prestação de renda no valor de 111,73 ¼� 
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o novo cálculo da renda. 

CÁLCULO DE PRESTAÇÃO DE RENDA 

ACÁCIO PEREIRA 

21 - Pela DASC foi presente o processo de Acácio Pereira, morador no Bairro da Azenha, com 

o cálculo de prestação de renda no valor de 0,18 ¼� 
A Câmara deliberou, por unanimidade, que o valor da prestação de renda seja igual ao valor 

mínimo fixado para aquele Bairro já estipulado por deliberação de Câmara. 

O Vereador José Manuel Gonçalves, não participou nesta deliberação. 

CÁLCULO DE PRESTAÇÃO DE RENDA 

EDGAR MANUEL MORAIS PEREIRA 

22 - Pela DASC foi presente o processo de Edgar Manuel Morais Pereira, morador no Bairro 

Calouste Gulbenkian, com o cálculo de prestação de renda no valor de 248,98 ¼� 
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o novo cálculo de prestação de renda. 

CÁLCULO DE PRESTAÇÃO DE RENDA 

ANA MARIA LOPES ROCHA 

23 - No seguimento da deliberação nº 280 de 05/06/07, foi novamente presente o processo de 

Ana Maria Lopes Rocha, moradora no Bairro da Azenha, com informação da DASC do 

seguinte teor: 

“A renda terá de ser situada em 20,00 ¼��XPD�YH]�TXH�p�R�YDORU�PtQLPR�LPSRVWR�SHOR�0XQLFtSLR�
para as habitações T3.”  

A Câmara deliberou, por unanimidade, que o processo volte novamente aos serviços, para que 

seja reapreciado e caso necessário, solicitar o respectivo parecer ao Jurista do Município. 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 

DOUROGÁS UNIDADE AUTÓNOMA DE GASEIFICAÇÃO (UAG) DO PESO DA RÉGUA 

24 - Foi presente o processo de Dourogás, requerendo a viabilidade de construção da Unidade 

Autónoma de Gaseificação de Gás Natural, sito nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 



 

“Somos de parecer que será de indicar ao interessado que a localização em causa colide com 

o traçado previsto para a implantação da via estruturante entre a Rotunda do Tondela ao limite 

do concelho.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido. 

Mais deliberou, mandar informar o requerente que devem contactar os serviços do município a 

fim de se encontrar uma outra solução. 

CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE TERRENO EM 

TALHÃO DE CEMITÉRIO 

25 - Foi presente um requerimento de Manuel Fernandes, requerendo a concessão, por alvará, 

do direito ao uso permanente de terreno, com as medidas de 2,00 por 1,5 metros, no talhão nº 

11, tabuleiro inferior virado a poente do cemitério de Godim. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor ao deferimento do pedido para concessão por alvará de direito ao uso 

permanente de terreno em talhão de cemitério, nas dimensões de 1,00 metros por 2,00 metros, 

em virtude da sepultura em causa se encontrar já ocupada, nos termos da deliberação nº 201 

de 30 de Março de 2004.”  

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE TERRENO EM 

TALHÃO DE CEMITÉRIO 

26 - Foi presente um requerimento de Alice Dias Pereira Cardoso, requerendo a concessão, 

por alvará, do direito ao uso permanente de terreno, com as medidas de 2,00 por 2,00 metros, 

no talhão nº 17, tabuleiro superior virado a poente do cemitério de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que não será de deferir o pedido para concessão por alvará de direito ao 

uso permanente de terreno em talhão de cemitério, nas dimensões de 2,00 metros por 2,00 

metros, em virtude da sepultura em causa não se encontrar ainda ocupada, nos termos da 

deliberação nº 201 de 30 de Março de 2004.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido. 

AUTO DE VISTORIA 

27 - Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente o auto de vistoria do teor seguinte: 

“Arquitecto Adriano Ferreira, director do Departamento Técnico Municipal, Eng.º António José 

C. Espírito Santo, Chefe de Divisão Técnica de Obras e Eng.º Manuel José R. Ramos Paiva, 

Chefe de Divisão da D.S.B.S.U., que constituem a comissão de vistorias técnicas prevista no 

art. 90º do DL 555/88 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 177/01 de 

04 de Junho, levaram a efeito uma vistoria ordenada por despacho de 08.08.05 do Exmo. 

Senhor Presidente da Câmara Dr. Vítor Almeida, ao imóvel pertencente a Eduarda Jesus Pinto 

Lobão e localizado na Rua dos Camilos, nºs 44 a 56, na cidade de Peso da Régua. 

Nos termos do disposto no art. 90 do DL 555/99 de 16 de Dezembro foi notificado o proprietário 

do imóvel, não tendo comparecido à vistoria qualquer perito por si indicado. 

E, pelos peritos foi verificado: 



 

1 – O edifício é de construção antiga e está em mau estado geral de conservação 

particularmente a cobertura e beirais. 

2 – Em face da degradação dos elementos descritos no ponto anterior verificou-se que os 

tectos interiores com particular incidência nos situados no último piso da construção, se 

encontram em muito mau estado de conservação, sendo visível o apodrecimento e 

consequente desagregação e desprendimentos dos seus componentes. 

3 – As infiltrações de água da chuva originavam também escorrências visíveis nas paredes 

divisórias de algumas dependências situadas no primeiro andar. 

4 – Não foi possível proceder à verificação da existência de dejectos de pombos e outras 

espécies, por não ter sido facultado o acesso a parte do edifício. 

5 – Não foram notados maus cheiros que indicassem a existência dos dejectos mencionados 

no número anterior. 

Estes encontram-se em adiantado estado de degradação havendo o risco de queda para a via 

pública e propriedades vizinhas. 

6 – Em face do exposto, entendem os peritos ao abrigo do disposto no DL 555/99 e demais 

legislação em vigor que: 

a) Será de impor as obras de reparação necessárias, que devem incluir, entre as demais, 

a substituição de peças de beirado e cobertura em todas as zonas de risco; 

b) Será de impor a limpeza de todos os eventuais dejectos existentes nas zonas não 

vistoriadas e reparação de caixilharias com o objectivo de impedir o acesso e 

permanência de aves no interior do imóvel; 

c) Deverá ser notificado o proprietário que será o responsável por todos os danos ou 

prejuízos de qualquer natureza, decorrentes da situação; 

d) Deverá ser fixado em 45 dias o prazo para execução dos trabalhos indicados na 

alíneas a) e b).” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação prestada pela Comissão 

de vistoria mandando proceder em sua conformidade. 

QUEIXA DE INSALUBRIDADE 

28 - Foi presente um ofício da Delegação de Saúde do Peso da Régua e fotocópia da carta de 

Maria dos Anjos Almeida, queixando-se de uma capoeira a céu aberto que existe na Avenida 

Dr. Manuel de Arriaga, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar os Srs. José Celeste Gonçalves e Maria Lúcia Silva 

Cardoso para no prazo de 30 dias adoptem as medidas necessárias de modo a fazer cessar a 

incomodidade de terceiros através da remoção dos galináceos e limpeza do lugar por eles 

ocupado e remoção de diversos animais e limpeza dos dejectos com remoção de garrafas e 

demais objectos, respectivamente. 

Em aditamento deverá ser referido que em caso de incumprimento tais tarefas serão realizadas 

por funcionários municipais.” 



 

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

proceder em sua conformidade. 

PEDIDO DE PARECER 

29 - Foi presente um requerimento de Vicente dos Santos Aires Cardoso, solicitando parecer 

para a constituição de compropriedade na venda que pretende fazer, do prédio inscrito na 

matriz sob o artigo 387-K, da freguesia de Poiares, concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor a que seja emitido parecer favorável ao pedido apresentado, nos termos do 

disposto no artigo 54º da Lei 64/2003 de 23 de Agosto, que alterou a Lei 91/95 de 2 de 

Setembro, já que do negócio referido não resulta qualquer parcelamento físico em violação do 

regime legal dos loteamentos.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável, de acordo com a informação dos 

serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 155/04 

MARIA HELENA PORTUGAL PEIXOTO PEERALLY 

SANTA BARBARA – POIARES 

PESO DA RÉGUA 

30 - No seguimento da deliberação nº 191 de 05/04/12, foi novamente presente o processo de 

Maria Helena Portugal Peixoto Peerally, solicitando a devolução da taxa de urbanização no 

valor de 53,84 ¼� 
Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de comunicar ao interessado que a taxa de urbanização é 

aplicável ao licenciamento de todas as edificações, quer sejam a executar em prédios rústicos 

ou urbanos, pelo que não há lugar ao reembolso de qualquer quantia.”  

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar informar o requerente de acordo com a 

informação dos serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº266/98 

IMOALCANENA, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDª 

AV. SACADURA CABRAL – GODIM 

PESO DA RÉGUA 

31 - No seguimento da deliberação nº 255 de 05/05/24, foi novamente presente o processo de 

Imoalcanena, com informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em face da informação prestada pelo Chefe de Divisão da D.T.O., em que refere ter 

verificado, após deslocação ao local, que as deficiências do pavimento estão devidamente 

solucionadas, nada obsta a que seja feita a recepção dos trabalhos de arruamento e infra - 

estruturas.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a recepção dos trabalhos de arruamento e 

infra-estruturas, de acordo com a informação dos serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 196/86 

MANUEL DA ROCHA MACEDO 



 

RUA COMENDADOR JOAQUIM MACEDO 

GODIM-PESO DA RÉGUA 

32 - No seguimento da deliberação nº 564 de 05/11/29, foi novamente presente o processo de 

Manuel da Rocha Macedo, requerendo licença de obras pelo prazo de 30 dias, para 

acabamentos, sito na Rua Comendador Joaquim Macedo, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Considerando que os trabalhos em causa se resumem a pequenas tarefas, sem quaisquer 

implicações, nada a opor ao licenciamento da obra pelo prazo de 30 dias, contra a entrega de 

termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a licença requerida de acordo com a informação 

dos serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 64/03 

MARIA CANDIDA SOUSA LIBERATO 

LUGAR DA FONTE DO MILHO-POIARES 

PESO DA RÉGUA 

33 – Foi presente o processo de Maria Cândida Sousa Liberato, requerendo licença de obras 

pelo prazo de 6 meses para construção de um armazém agrícola, sito no lugar da Fonte do 

Milho, freguesia de Poiares, concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor ao licenciamento da obra pelo prazo de 6 meses contra a entrega de termo de 

responsabilidade pela direcção técnica da obra, devendo ser atendidas as recomendações 

constantes do parecer da EDP. 

Deverá ainda ser dada o cumprimento ao disposto no RMUE sobre a vistoria a implantação 

pelos nossos serviços.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a licença requerida, de acordo com a 

informação dos serviços. 

LOTEAMENTO Nº 02/01 

JOSÉ PINTO 

AV. SACADURA CABRAL 

GODIM-PESO DA RÉGUA 

34 - Foi presente um requerimento de Sicorégua – Soc. Imobiliária, Lda., solicitando a 

libertação da caução dos lotes 1 e 6 da urbanização denominado José Pinto, Av. Sacadura 

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

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de comunicar à firma requerente que não é parte interessante no 

processo de loteamento titulado por terceiros.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar informar o requerente de acordo com a 

informação dos serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº01/04 

INVESFER-PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 



 

DE TERRENOS E EDIFÍCIOS, S.A. 

GODIM-PESO DA RÉGUA 

35 - Foi presente o processo de Invesfer – Promoção e Comercialização de Terrenos e 

edifícios, requerendo a aprovação do projecto de loteamento, sito em Godim, concelho de Peso 

da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“O requerente INVESFER – Promoção e Comercialização de Terrenos e Edifícios, S.A. 

apresenta um projecto para loteamento a levar em terreno junto do apeadeiro da REFER, Rede 

Ferroviária Nacional, E.P., com total de 12.778m2. 

O terreno é servido a Nascente pela Rua Comendador Joaquim Macedo, contando também 

com acesso pelos arruamentos criados pelo Loteamento Vila Rosa. 

O projecto encontra-se instruído com caracterização acústica do local, cujas conclusões 

referem “possuir o local aptidão para o uso de solo definido no projecto, sendo que nas zonas 

habitacionais os níveis regulamentares não serão ultrapassados em ambos os períodos de 

referência para zonas mistas”, “considerando-se dispensável a adopção de medidas 

minimizadoras de ruído com origem nas fontes em apreciação, tendo em conta que a evolução 

do material circulante da linha ferroviária do Douro e a renovação da linha fazem prever uma 

diminuição dos níveis de ruído emitidos, em condições de exploração futura”. 

A Refer, rede Ferroviária Nacional, E.P. emite parecer favorável ao pedido apresentado. 

De acordo com o parecer emitido pelo Instituto da Água, é aceite a proposta apresentada, com 

excepção para o lote 1, cuja ocupação deverá ser de garagem no 1º piso e habitação nos 

restantes 2, para que fiquem situados acima da cota 66. 

Passando para a análise dos elementos constantes do pedido, verifica-se que se pretende a 

construção de 24 lotes destinando-se 23 lotes a habitação uni familiar em banda e 1 lote para 

comércio. 

A cércea das construções previstas para os lotes de habitação será de 3 pisos, sendo o r/c 

destinado a estacionamento, arrumos e compartimentos de apoio. 

A edificação prevista para comércio terá apenas um piso acima da cota de soleira. 

Os valores indicados para os coeficientes superficiais e volumétricos são respectivamente de 

0,51 m2/m2 e 1,55 m3/m2, inferiores aos fixados pelo art. 23º do Regulamento do PDM, de 1,5 

m2/m2 e 4,5 m3/m2. 

A proposta prevê a construção de dois arruamentos, em prolongamento dos já existentes na 

Vila Rosa, que se juntam para organizar uma ligação à Rua Comendador Joaquim Macedo. 

O interior do espaço originado pelos dois arruamentos será então destinado à implantação do 

lote comercial e áreas de cedência para equipamentos e espaços verdes. 

Estas cumprem na totalidade o previsto na Portaria 1136/2001 de 25 de Setembro, sendo que 

no caso da área de cedência para equipamentos e espaços verdes de utilização colectiva são 

cedidos mais 15,7 m2 que o necessário. 



 

Em termos de estacionamento exterior são previstos 5 lugares para utilização exclusiva da 

área comercial de 10 lugares suplementares, correspondentes a 20% da quantidade de lugares 

privados. 

Os arruamentos propostos adoptam o perfil transversal previsto na Portaria 1136/2001 de 25 

de Setembro, e com raios de concordância iguais ou superiores a 5 metros. 

Pelo exposto, o projecto de loteamento reúne condições para o seu deferimento.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, enviar o processo aos serviços para que estes 

informem se foram adaptados no projecto, a totalidade dos lugares de estacionamento 

correspondente ao edificado. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 138/04 

JORGE FERREIRA FRIAS DE MAGALHÃES E OUTROS 

URBANIZAÇÃO QUINTA VIANA-LOTE 17D 

GODIM-PESO DA RÉGUA 

36 - Foi presente o processo de Jorge Ferreira Frias de Magalhães e Outros, com informação 

do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em virtude de ter decorrido o prazo previsto na legislação em vigor para a emissão de alvará 

de licença ou autorização, somos de parecer que seja emitida declaração de caducidade e se 

proceda ao seu arquivamento. 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar arquivar o processo por caducidade, depois de 

cumprido o procedimento do C.P.A. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 137/04 

JORGE FERREIRA FRIAS DE MAGALHÃES E OUTRO 

URBANIZAÇÃO QUINTA VIANA – LOTE 16 D 

GODIM-PESO DA RÉGUA 

37 - Foi presente o processo de Jorge Ferreira Frias de Magalhães e Outros, com informação 

do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em virtude de ter decorrido o prazo previsto na legislação em vigor para a emissão de alvará 

de licença ou autorização, somos de parecer que seja emitida declaração de caducidade e se 

proceda ao seu arquivamento. 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar arquivar o processo por caducidade, depois de 

cumprido o procedimento do C.P.A. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 139/04 

JORGE FERREIRA FRIAS DE MAGALHÃES E OUTRO 

URBANIZAÇÃO DA QUINTA VIANA – LOTE 18 D 

GODIM – PESO DA RÉGUA 

38 - Foi presente o processo de Jorge Ferreira Frias de Magalhães e Outros, com informação 

do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 



 

“Em virtude de ter decorrido o prazo previsto na legislação em vigor para a emissão de alvará 

de licença ou autorização, somos de parecer que seja emitida declaração de caducidade e se 

proceda ao seu arquivamento. 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar arquivar o processo por caducidade, depois de 

cumprido o procedimento do C.P.A. 

A partir desta deliberação o Presidente da Câmara ausentou-se da sala considerando-se 

impedido. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 38/02 

MANUEL DA CONCEIÇÃO MONTEIRO 

LUGAR DA PORTELA - MOURAMORTA 

PESO DA RÉGUA 

39 - No seguimento da deliberação nº 486 de 05/11/05, foi novamente presente o processo de 

Manuel da Conceição Monteiro, com informação do Departamento Técnico de Obras do teor 

seguinte: 

“Em virtude de ter decorrido o prazo previsto no C.P.A.  

Somos de parecer que será de decidir nos termos da nossa informação de 28.09.05. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar arquivar o processo. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 117/03 

CASA DO POVO DE VILARINHO DOS FREIRES 

VILARINHO DOS FREIRES 

PESO DA RÉGUA 

40 - No seguimento da deliberação nº 488 de 05/11/05, foi novamente presente o processo de 

Casa do Povo de Vilarinho dos Freires, com informação do Departamento Técnico de Obras do 

teor seguinte: 

“Em virtude de ter decorrido o prazo previsto no C.P.A. será de decidir com a nossa informação 

de 28.09.05 (fls. 201). 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar arquivar o processo. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 45/02 

ANTERO ADRIANO RIBEIRO 

LUGAR DA FIRVEDA 

PESO DA RÉGUA 

41 - No seguimento da deliberação nº 487 de 05/11/05, foi novamente presente o processo de 

Antero Adriano Ribeiro, com informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em virtude de ter decorrido o prazo previsto no C.P.A. sem que o interessado se tenha 

pronunciado. 

Somos de parecer que será de proceder ao arquivamento do processo após declaração à sua 

caducidade.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar arquivar o processo. 

 



 

PROCESSO DE OBRAS Nº 113/05 

J. LOPEZ E A. BORGES-CONSTRUÇÕES, LDª 

LUGAR DA MÓ – POIARES 

PESO DA RÉGUA 

42 - Foi presente o processo de J. Lopez e Borges – Construções, Lda., requerendo a 

aprovação do projecto de arquitectura, para construção de um edifício destinado a habitação 

uni familiar e pluri familiar, sito no lugar da Mó, freguesia de Poiares, concelho de Peso da 

Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à aprovação de projecto de arquitectura executado em conformidade com o 

pedido de informação prévia oportunamente aprovado em Agosto de 2005.”- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta. 

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram doze horas e quarenta e cinco 

minutos da qual se lavrou a presente acta. 


