
 

ACTA 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DE 05 DE MAIO DE 2006 
 

Nº 01/2006 
 

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 unanimidade. 

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

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
TESOURARIA 

Balancete – Período de 02 a 04 de Maio / 06 – Saldo do dia 04 de Maio / 06 – Duzentos mil 

cento e quarenta e nove euros e noventa e dois cêntimos. 

HORAS EXTRAORDINÁRIAS – 60% 

MOTORISTAS DOS CAMIÕES DE TRANSPORTE DE ÁGUA 

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

seguinte: 

“Por deliberação da Câmara n.º 307, datada de 2005.06.21, foi autorizado o pagamento de 

horas extraordinárias a nível excepcional e enquanto o período de seca perdurasse, até ao 

limite estipulado por Lei de 60% a dois motoristas do quadro do nosso município. 

A situação de seca propriamente dita já foi ultrapassada, mas continua, conforme o que me é 

informado, a necessidade da distribuição dessa mesma água às freguesias do nosso concelho 

pelos camiões do município. 

Continuando assim válidos todos os pressupostos legais, comunicados sobre este assunto, 

pela chefe de secção de pessoal na sua informação de 1e Junho de 2005, a qual se anexa. 

Sou de parecer: 

Que o executivo tome nova deliberação, revogando a anterior, reconhecendo que a 

necessidade de manter o fornecimento e transporte de água se mantém e é real a algumas 

freguesias do nosso concelho, por se tratar de um bem inquestionável, mantendo por isso o 



 

limite estipulado de excepção dos 60%, para os motoristas que efectuam o transporte de água 

para as freguesias necessitadas. 

Cabe no entanto a V.ª Ex.ª aferir esta minha informação.” 

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

proceder em sua conformidade. 

 

ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 
CONSERTO DE CALEIRAS NO BAIRRO BRANCO 

223- Pelo Adjunto do Presidente da Câmara Municipal, foi presente uma informação sobre o 

assunto em epígrafe do teor seguinte: 

“Sendo o bloco 2 do Bairro Branco um dos blocos vendidos pelo Município que segundo os 

moradores daquele bloco foi vendido com as caleiras em péssimo estado e com a promessa da 

Câmara de as mandar substituir no mais curto espaço de tempo, deparamo-nos agora, e 

volvidos alguns anos, com as reclamações dos moradores dizendo que não foi cumprido o 

prometido quando da venda dos imóveis, e que por isso continuam a exigir da Câmara a 

substituição das referidas caleiras. É de bom senso que a partir do momento em que o 

Município deixa de ser senhorio não mais intervenha na reparação do prédio, interna ou 

externa, no entanto, e fazendo fé nas reclamações dos moradores e de outros testemunhos, 

havendo efectivamente a promessa de conserto das caleiras no momento da venda das 

fracções deve o Município honrar os compromissos assumidos com os moradores. Em face 

disso foi mandado efectuar um levantamento das necessidades, importando o orçamento 

apresentado para colocação das caleiras, acessórios, pintura e mão – de – obra em 850,00 ¼�
(oitocentos e cinquenta euros). 

Isto é o que me apraz dizer, V.ª Ex.ª determinará o modo de proceder sobre este assunto.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a reparação mencionada na informação.  

FUNDAÇÃO MUSEU DA MOTO HISTÓRICA DO DOURO  

224- Pelos Vereadores do Pelouro da Cultura e do Turismo foi presente uma proposta sobre o 

assunto em epígrafe do teor seguinte: 

A actividade turística está fortemente dependente da existência de infra – estruturas que 

permitam a quem visita a nossa Região ter um leque alargado de opções para a ocupação do 

seu tempo. Estas infra – estruturas deverão ainda permitir quebrar o ciclo actualmente 

existente no turismo do Douro que tende a confinar os circuitos turísticos à oferta dos próprios 

operadores e permitir a criação de circuitos alternativos com novas actividades, diversidade de 

oferta e procura de novos mercados. 

No caso concreto, o Museu da Moto Histórica do Douro assume-se como um projecto 

estruturante de elevado potencial museológico e turístico, pelo tema que pretende desenvolver, 

pelo elevado grau de pioneirismo que revela na sua essência e pelo grande mercado potencial 

a que se dirige. 



 

Também pela multiplicidade de facetas que encerra este projecto ao assumir funções culturais, 

sociais, turísticas, de lazer e envolvendo uma faceta comercial (definindo-se o mesmo como 

um economuseu) que só pode ser encarada como garantia de sustentabilidade do próprio 

projecto, tem o mesmo de ser recebido pelas forças vivas da Região como uma mais valia que 

tem de ser acarinhada e encorajada desde a primeira hora. 

O combate aos fenómenos de despovoamento e desvitalização do tecido económico de uma 

região começa pela criação de focos de desenvolvimento e de geração de riqueza que permita 

a fixação das populações e tenha um efeito irradiador para novas iniciativas que sejam 

potenciadas pelo aparecimento destes projectos. Como diz o Prof. Sérgio Lira na apresentação 

do projecto “....cultura é impedir a terra de se despovoar, é produzir bem-estar individual e 

colectivo, é olhar para uma região e, perceber onde, como e porquê existem problemas e 

dificuldades e imaginar com rasgo soluções novas, eventualmente arrojadas.” 

Pelo volume de investimento estimado (que se avizinha dos 25 milhões de euros) este Museu 

terá, forçosamente, impactos positivos por toda a Região a que não poderemos ficar alheios e 

do qual teremos de saber colher os frutos. 

Pelo elevado conteúdo tecnológico, científico que irá encerrar, será certamente um pólo difusor 

de conhecimento que terá de ser aproveitado para o enriquecimento das populações locais. 

Pela criação de novos circuitos turísticos de interesse diversificado, contrariando uma 

tendência cada vez mais redutora e restritiva que se articula em torno da oferta dos operadores 

turísticos com incidência no turismo fluvial, este projecto tem condições para se afirmar como 

um reforço das aptidões turísticas da Região do Douro. 

Pela abertura e novas formas de cultura é um sinal de modernidade que em nada contraria, 

antes reforça, a tradição centenária de uma Região que tem de saber aproveitar as influências 

positivas vindas de quem a quer enriquecer e tornar mais competitiva. 

Não se trata aqui de apoiar iniciativas de carácter amador e esporádico, mas sim um projecto 

concebido de raiz, devidamente estruturado, apoiado por colaboradores do mais alto nível 

académico e profissional o que levou já o próprio Ministério da Cultura a emitir um parecer que 

declara “…a potencial relevância museológica e o significativo interesse turístico para a região 

do Douro...” desta iniciativa. 

Pelo acima exposto, propomos a atribuição de um subsídio de 3.000,00 euros à Fundação do 

Museu da Moto Histórica do Douro tendo como contrapartida a ocupação por parte da Câmara 

Municipal de um lugar no Conselho Consultivo da mesma Fundação. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 3.000,00 Euros. 

ACORDO A CELEBRAR ENTRE O IGAPHE E O MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA, PARA 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO BAIRRO DE ALAGOAS, 

EM PESO DA RÉGUA 

225- Foi presente um ofício do Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitação do 

Estado, enviando cópia da minuta sobre o assunto em epígrafe. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta apresentada. Mais deliberou mandatar 

o Senhor Presidente da Câmara para outorgar o respectivo acordo. 



 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 
PEDIDO DE PARECER 

JOÃO MARTINS BARTOLO DA SILVA 

226- Foi presente um requerimento de João Martins Bartolo da Silva, solicitando que lhe seja 

passada certidão em como não há inconveniente no aumento do número de compartes com 

respeito aos prédios rústicos, sito na Freguesia de Galafura, 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 54.º 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, podendo ser emitida a certidão requerida.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido.  

PEDIDO DE PARECER 

JOSÉ DA CRUZ CARDOSO  

227- Foi presente um requerimento de José da Cruz Cardoso, solicitando que lhe seja passada 

certidão em como não há inconveniente no aumento do número de compartes com respeito 

aos prédios rústicos, sito no lugar das Fontainhas, 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 54.º 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, podendo ser emitida a certidão requerida.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO 

EDUARDA JESUS PINTO LOBÃO 

RUA DOS CAMILOS 44 A 56 

PESO DA RÉGUA 

228 - No seguimento da deliberação da deliberação n.º27 de 06/01/10 e do mandado de 

notificação n.º 07/06, foi novamente presente o processo em epígrafe com informação do 

Departamento Técnico de Obras. 

“De acordo com a informação, verifica-se que o mandado de notificação, apesar de ter sido 

feita intervenção no imóvel, não foi integralmente cumprido, ou pelo menos, de modo 

satisfatório, pelo que se propõe que seja feito novo mandado de notificação, nos exactos 

termos do anterior.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder a novo mandado de notificação. 

EXPOSIÇÃO DE MARIA MANUELA DO CARMO TEIXEIRA 

RUA DO BORDALO 

PESO DA RÉGUA 



 

229- Foi presente um requerimento de Maria Manuela do Carmo Teixeira e José Luís Teixeira, 

residente em Lisboa, solicitando informação sobre se deu entrada nesta Câmara um pedido de 

obras (conservação) do prédio sito na Rua do Bordalo, nesta cidade.  

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar o Sr. Horácio Teixeira a proceder à apresentação 

formal de projecto de licenciamento com vista à eventual legalização dos trabalhos, sem que tal 

constitua factor gerador de expectativa quanto à sua aceitação, no prazo de 60 dias.” 

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

sua conformidade. 

Mais deliberou, informar o requerente que não foi solicitada ao serviço qualquer informação 

sobre o respectivo licenciamento.  

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

230- Foi presente um requerimento de Ângelo Lopes da Silva, solicitando informação quanto à 

viabilidade do aproveitamento do espaço da Casa Viúva Lopes da Silva, sito no Largo da 

Estação, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que nos termos previstos no artigo 110º do DL 555/99 sobre o direito à 

informação, que o requerente seja informado que para o local indicado se encontra em vigor o 

Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e Carrapatelo, o PDM e área de protecção 

aos Cais ferroviário de mercadorias, havendo pelo facto lugar a consulta ao IPPAR, para além 

da EP. EPE e INAG e CCDRN. 

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

informação dos serviços.  

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DE RASTO CONTINUO 

ARRUAMENTO ENVOLVENTE AO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO – GODIM 

PESO DA RÉGUA 

231- No seguimento do mandado de notificação n.º 22/05, foi novamente presente o processo 

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

“Somos de parecer que seja aguardado o fim dos trabalhos em curso na envolvente imediata, 

para depois de proceder à notificação.” 

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

CRIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO 

ANTÓNIO PINTO COELHO 

DOUROLAR – RUA DAS NOGUEIRAS, N.º 43 

GODIM – PESO DA RÉGUA 

232- Pelos Fiscais Municipais, foi presente uma informação sobre duas rampas de acesso em 

pleno passeio, sito na Rua das Nogueiras, 43 – Dourolar, freguesia de Godim concelho de 

Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 



 

Somos de parecer que será de notificar o Sr. António Pinto Coelho para no prazo de 15 dias 

proceder à remoção das rampas e reparação do passeio, sendo que em caso de 

incumprimento, tal tarefa será executada pelos funcionários municipais a expensas do 

notificado. 

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

serviços.  

PROCESSO DE OBRAS Nº 41/06 

JOSÉ AVENTINO DE AZEREDO MAGALHÃES 

RUA CUSTÓDIO JOSÉ VIEIRA 

PESO DA RÉGUA 

233- Foi presente o processo de José Aventino de Azeredo Magalhães, requerendo a 

aprovação do projecto para alterações de interiores (fracção C, E e F), sito na Rua Custódio 

José Vieira, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à aprovação de projecto de arquitectura de legalização de alteração em fracções 

de edifício de construção antiga sito no Largo do Cruzeiro.” 

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

PROCESSO DE OBRAS Nº 25/04 

FAUSTINO SANTOS, LD.ª 

RUA GUEDES AMORIM 

PESO DA RÉGUA 

234- No seguimento da deliberação n.º 157 de 06/03/21, foi novamente presente o processo de 

Faustino Santos. Lda. com informação conjunta do Consultor Jurídico e do Departamento 

Técnico de Obras do teor seguinte: 

“1. Em cumprimento de deliberação da Câmara Municipal, o jurista e o Director de 

Departamento Técnico procederam à análise conjunta da situação relativa à aplicação do artigo 

113.º do RMUE à alteração de uso das fracções nos edifícios construídos. 

2. Dada a sua especificidade processual, foi analisada especialmente a questão do 

licenciamento de estabelecimentos de restauração e bebidas. 

3. Entendeu o Jurista que esta norma apenas se aplica ao regime de licenciamento de 

construções; entende ainda que a exigência de estacionamento público nestes casos é de 

inconstitucionalidade duvidosa, já que impede a alteração do uso pois o interessado não tem 

qualquer possibilidade de criar estacionamentos públicos necessários. 

4. Aceita-se que esta exigência possibilite à autarquia obrigar o construtor do edifício a ceder 

ao domínio municipal o espaço necessário ao estacionamento mínimo, mas tal exigência não 

pode ser resolvida pelo proprietário de uma fracção, pois este não tem possibilidade de ceder o 

terreno necessário à criação dos lugares ficando impedido de alterar o uso da fracção e a 

destinar a estabelecimento de restauração e bebidas. 

5. Note-se que, em caso de lojas situadas no centro da cidade, em áreas consolidadas, não é 

legítimo exigir a criação de lugares públicos nem há forma de saber se o interessado cumpre a 



 

exigência uma vez que os lugares públicos não estão afectos a determinado estabelecimento 

pelo que, sempre o interessado pode alegar que eles existem. Assim, se se aplicar esta norma 

no caso de instalação de estabelecimento em edifício já construído esta instalação será 

sempre proibida pois a autarquia tem o poder de decidir isentar ou não o interessado mesmo 

pagando a respectiva compensação. 

6. Por isso entendeu o jurista que esta mesma não é aplicável nestes casos. 

7. No entanto, e uma vez que a referida exigência pode ser substituída pelo pagamento de uma 

compensação que é razoável, e entendo em conta que tal compensação está genericamente 

prevista no ponto 5.4 da tabela de taxas anexa ao RMUE não se afigura que seja recusável a 

utilização desta norma resolver a situação criação pela falta de estacionamento. 

8. Assim, e discutida a questão com o Director do Departamento Técnico, o jurista aceita que a 

Câmara possa deliberar no sentido da aplicação da norma e da exigência de taxa para a 

respectiva isenção, sem prejuízo de tal questão poder ser clarificada no RMUE para futuro. 

9. Neste caso entender-se-á, em interpretação literal da lei que a instalação de 

estabelecimento de restauração e bebidas é considerada como um licenciamento ao qual é 

aplicável o capítulo onde o artigo 113.º citado se insere, com fundamento na existência de 

diploma legal específico que manda aplicar o regime do licenciamento da construção com 

especiais adaptações: o Decreto – Lei 57/2002, de 11 de Março. 

10. Esta interpretação permitirá apenas a cobrança de taxas pela isenção, pois já se afigura de 

duvidosa legalidade que a Câmara possa recusar então a instalação com base na inexistência 

de lugares públicos, se substituir esta exigência por uma taxa. É que nestes casos seria 

admissível a recusa por falta de estacionamento, sendo a localização inadequada ao tráfego, 

mas já não se compreende que, sendo inconveniente o licenciamento de estabelecimento em 

áreas ou locais que vão originar complicações de tráfego, tal situação possa ser ultrapassada 

pelo pagamento de uma taxa. Por isso se defendeu que, em princípio, a norma referida seria 

apenas aplicável na construção de novos edifícios. 

11. Em conclusão: 

É aceitável face ao regulamento em vigor, que para instalação de estabelecimento de 

restauração e bebidas em locais que não foram objecto de cumprimento da exigência de 

criação de lugares públicos de estacionamento em número previsto no artigo 113.º do RMUE, 

possa ser exigida, com base no ponto 5.4 da tabela de taxas anexa a este regulamento, o 

pagamento da quantia calculada por força do número de lugares exigido relativamente à área 

do estabelecimento.” 

A Câmara deliberou, por maioria com as abstenções dos Vereadores do PS, mandar proceder 

de acordo com as tabelas do RMUE. 

Mais deliberou, enviar ao requerente cópia na íntegra da informação dos serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 152/04 

AMÂNDIO JORGE PEREIRA TAVEIRA MACHADO 

COSTA DO VALE – GODIM 

PESO DA RÉGUA 



 

235- No seguimento da deliberação n.º 54 de 06/01/24, foi novamente presente o processo de 

Amândio Jorge Pereira Taveira Machado, requerendo a aprovação ao aditamento, pelo prazo 

de 6 meses, para a reconstrução e ampliação de um edifício de habitação, sito no lugar da 

Costa do Vale, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua.  

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à aprovação final de aditamento, pelo prazo de seis meses.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento apresentado. 

LOTEAMENTO 01/05 

HAGES 

QUINTA DAS CERDEIRAS 

PESO DA RÉGUA 

235- No seguimento da deliberação n.º 159 de 06/03/21, foi novamente presente o processo de 

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

“Em complemento da informação conjunta de 10 de Abril p.p. somos a informar que: 

1. De acordo com o seu teor, e com apoio nas anteriores informações, com especial incidência 

na elaborada em 15 de Fevereiro de 2006, verifica-se que o valor da taxa a cobrar pela área a 

ceder e não cedida deverá ser corrigido; 

2. Considerando o exposto no ponto anterior, haverá lugar ao pagamento de ¼� �����������
calculados da seguinte forma, com a redução do valor pago pela taxa urbanização cobrada no 

acto de emissão licença de construção (dupla tributação). 

Área a ceder não cedida – valor inicial........................................................ ¼��������� 

Área a ceder não cedida – valor corrigido................................................... ¼��������� 

Diferença...................................................................................................... ¼��������� 

Taxa urba. cobrada no acto de emissão lic. de construção ........................ ¼��������� 

Valor a liquidar ............................................................................................. ¼��������� 

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

proceder a respectiva correcção. 

EXPOSIÇÃO 

PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DA MILNORTE 

237 - Pelo Director do Departamento Técnico foi presente uma informação sobre o assunto em 

epígrafe do teor seguinte: 

1.Os proprietários dos prédios sitos no Lugar das Peixotas, da freguesia de Canelas, e 

conhecidos normalmente como antigas instalações da Milnorte, tendo tomado conhecimento do 

teor da Resolução do Conselho de Ministros que aprovou o Plano de Ordenamento das 

Albufeiras da Régua e Carrapatelo, apresentam uma exposição. 

2.Na exposição é mencionado que seja elaborado pela Câmara Municipal um Plano Municipal 

de Ordenamento do Território para o referido local, com vista à reconversão das antigas 

instalações fabris para fins turísticos com um programa de estabelecimento hoteleiro ou outro, 

respeitando a área bruta do pavimento existente. 



 

3.É também referido que o existente, no estado actual, em nada dignifica a paisagem nem 

contribui para um bom ambiente, parecendo-nos que tal afirmação corresponde completamente 

à verdade. 

4.Pelo exposto, solicitam que a Câmara Municipal se pronuncie sobre as condições em que 

poderão proceder à execução dos trabalhos de desmantelamento e remoção dos produtos 

metálicos existente, sem que sejam perdidos os direitos de construção da área bruta total de 

pavimento existente, nos termos referidos no referido Regulamento. 

5.Considerando também o avultado investimento necessário à reconversão das instalações e à 

área de terreno em causa, é pretendido que a Câmara Municipal considere também terreno 

para construção toda a área envolvente a Norte da linha de caminho de ferro, com o intuito de 

urbanizar e criar condições de apoio a um futuro complexo turístico. 

6.E, por fim, solicitam informação sobre qual a fase de elaboração do referido Plano Municipal 

de Ordenamento do Território. 

7.Pelo exposto, somos de parecer que será de informar os interessados que: 

- O referido Plano Municipal de Ordenamento do Território encontra-se em elaboração, tendo 

sido designado como Plano de Pormenor da Área da Milnorte. 

- As condições em que poderão proceder à execução dos trabalhos de demolição encontram-

se previstas no Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, em conjugação com a Portaria 

1110/2001 de 19 de Setembro, que estabelece quais os elementos que deverão instruir o 

pedido. 

- Deverão constar da certidão da conservatória do registo predial todos os edifícios 

construídos. 

- Considerando que o projecto de demolição indicará quais as áreas de construção a demolir, e 

a descrição da conservatória mencionará todos os prédios, ficará assim demonstrada e 

registada qual a área bruta de construção existente. 

8.Contudo, já na nossa informação elaborada sobre os elementos do Plano de Pormenor da 

Área da Milnorte era referido que deveria ser atendida a área de construção existente. 

9.Sobre a questão relativa ao alargamento da área, abrangendo todos os terrenos a Norte da 

linha de caminho de ferro, haverá que levar em linha de conta que a Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão foi aprovada no âmbito de um Plano Especial, conforme dispõe o 

Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro e demais legislação complementar. 

10 A alteração da área plano, conforme solicitado, pela natureza do próprio plano que a 

aprovou é um assunto mais complicado, que deverá ser tratado a seu tempo. 

11.Nos termos dos artigos 95.º a 97.º do Decreto-Lei 380/99, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei 310/2003 de 10 de Dezembro, os planos municipais e especiais de ordenamento 

do território só podem ser objecto de alteração decorridos três anos sobre a respectiva entrada 

em vigor. 

12.Nos termos do n.º 2 do artigo 95.º exceptuam-se as alterações previstas no artigo 97.º, as 

resultantes de circunstâncias excepcionais e as resultantes de situações de interesse público 

não previstas nas opções do plano. 



 

13.As alterações seguem, com as devidas adaptações, os procedimentos previstos no 

presente diploma para a sua elaboração, aprovação ratificação e publicação. 

14.Entre as alterações sujeitas a regime simplificado, nos termos previstos no Artigo 97.º do 

mesmo diploma, encontram-se as alterações de natureza técnica que traduzam meros 

ajustamentos do plano, e consistem, designadamente, em: 

. Correcções de erros materiais nas disposições regulamentares ou na representação 

cartográfica; 

. Acertos de cartografia determinados por incorrecções de cadastro, de transposição de 

escalas, de definição de limites físicos identificáveis no terreno, bem como por discrepância 

entre plantas de condicionantes e plantas de ordenamento; 

. Correcções de regulamentos ou de plantas determinadas por incongruência entre os mesmos; 

. Alterações até 3% da área de construção em planos de urbanização e planos de pormenor. 

15.Estas alterações devem ser elaboradas pela entidade responsável pela elaboração do 

plano, no prazo de 90 dias, através da reformulação dos elementos na parte afectada. 

16.O Plano de Pormenor da Área da Milnorte encontra-se em elaboração, tendo já sido 

entregues os elementos correspondentes às 1.ª e 2.ª fases. 

17.Pelo exposto, somos de parecer que sejam comunicados aos interessados os pontos 7, 9 e 

16 da presente informação e seja dado conhecimento do seu teor à equipa redactora do Plano 

de Pormenor. 

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

comunicar aos interessados o conteúdo dos seus pontos 7, 9 e 16. 

PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DA MILNORTE 

238 - Pelo Director de Departamento Técnico de Obras foi presente uma informação sobre o 

assunto do teor seguinte: 

1.O Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo foi publicado através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2002 de 23 de Março de 2002. 

2.A Câmara Municipal, nos termos previstos no seu regulamento, iniciou a elaboração de um 

plano municipal de ordenamento de território designado como Plano de Pormenor da Área da 

Milnorte, cuja área-plano e termos de referência se encontram definidos naquele plano. 

3.Actualmente, com a sua elaboração, e na sequência de exposição apresentada pelos 

proprietários dos terrenos em causa, verifica-se que a área a norte da linha de caminho de 

ferro, e não incluída no plano de pormenor se encontra em igual estado de degradação e 

abandono, conforme é perfeitamente visível nas fotografias incluídas. 

4.A área excluída é superior à área actualmente objecto do referido plano, pelo que em nossa 

opinião não faz muito sentido proceder-se à recuperação de uma área inferior a metade da 

área afectada por depósitos contaminantes do solo e aquíferos. 

5.Pelo que em princípio poderá atribuir-se a exclusão a um lapso ou à possibilidade da 

cartografia de base do plano especial se encontrar desactualizada. 



 

6.A área em causa não se situa em área da Reserva Ecológica Nacional, ao contrário da área 

definida pela Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, que anteriormente se incluía em 

solos daquela reserva. 

7.A estes factos acresce que existem construções em total estado de abandono, apesar de 

serem de menores dimensões que as existentes a Sul da linha. 

8.Nos termos dos artigos 95.º a 97.º do Decreto-Lei 380/99, com a redacção dada pelo 

Decreto-Lei 310/2003 de 10 de Dezembro, os planos municipais e especiais de ordenamento 

do território só podem ser objecto de alteração decorridos três anos sobre a respectiva entrada 

em vigor. 

9.Actualmente, são decorridos mais de três anos sobre a entrada em vigor daquele plano. 

10.Nos termos do n.º 2 do artigo 95.º exceptuam-se as alterações previstas no artigo 97.º, as 

resultantes de circunstâncias excepcionais e as resultantes de situações de interesse público 

não previstas nas opções do plano. 

11.As alterações seguem, com as devidas adaptações, os procedimentos previstos no 

presente diploma para a sua elaboração, aprovação ratificação e publicação. 

12.Entre as alterações sujeitas a regime simplificado, nos termos previstos no Artigo 97.º do 

mesmo diploma, encontram-se as alterações de natureza técnica que traduzam meros 

ajustamentos do plano, e consistem, designadamente, em: 

. Correcções de erros materiais nas disposições regulamentares ou na representação 

cartográfica; 

. Acertos de cartografia determinados por incorrecções de cadastro, de transposição de 

escalas, de definição de limites físicos identificáveis no terreno, bem como por discrepância 

entre plantas de condicionantes e plantas de ordenamento; 

. Correcções de regulamentos ou de plantas determinadas por incongruência entre os mesmos; 

. Alterações até 3% da área de construção em planos de urbanização e planos de pormenor. 

13. Estas alterações devem ser elaboradas pela entidade responsável pela elaboração do 

plano, no prazo de 90 dias, através da reformulação dos elementos na parte afectada. 

14. Pelo que fica exposto, quer-nos parecer que será de solicitar à tutela que proceda a 

alteração sujeita a regime simplificado, de acordo com os termos expostos.  

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

proceder de acordo com o exposto no seu ponto 14. 

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

impedido.  

EXPOSIÇÃO DE VITOR FERNANDES 

MACOUTEL – MAGALHÃES, COUTINHO PIMENTEL – IMOBILIÁRIA, S.A. 

239 - No seguimento da deliberação n.º 235 de 05/05/10, e do mandado de notificação n.º 

09/05, foi novamente presente o processo em epígrafe com informação do Departamento 

Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que seja feito, pela última vez, um mandado de notificação nos exactos 

termos dos anteriores.” 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar efectuar novo mandado de notificação.  

CONSTRUÇÃO ILEGAL DE VEDAÇÃO 

ANTÓNIO MIGUEL FIRMINO ALVES 

MERA – GODIM 

PESO DA RÉGUA 

240- No seguimento da deliberação nº 130 de 06/03/07 e do mandado de notificação n.º 24/06, 

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

Obras do teor seguinte: 

Após vistoria realizada nos termos do disposto no Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro foi 

elaborado o mandado de notificação 24/2006, concedendo o prazo de quinze dias úteis para 

demolição da vedação em causa. 

Por informação dos Serviços de Fiscalização de 10 de Abril p.p. verifica-se que o mesmo não 

foi cumprido. 

Nos termos da legislação em vigor, o que se encontra previsto em caso de incumprimento da 

execução dos trabalhos determinados na sequência de vistoria é que a autarquia tome posse 

administrativa do imóvel e se proceda nos termos expostos na presente informação. 

O acto administrativo que tiver determinado a posse administrativa deverá ser notificado aos 

proprietários por carta registada com aviso de recepção, devendo proceder-se nos termos 

previstos nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo. 

As obras deverão ser executadas no mesmo prazo que havia sido concedido ao proprietário, 

contando-se aquele prazo partir da data de início da posse administrativa, conforme o n.º 8 do 

artigo 107.º, e podem ser feitas por administração directa, mediante consulta a três empresas 

titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas de classe e categoria adequadas à 

natureza e valor das obras, de acordo com o que prevê o n.º 9 do mesmo artigo. 

As quantias dispendidas, incluindo indemnizações ou sanções pecuniárias que a administração 

tenha de suportar serão pagas pelo proprietário (n.º 1 do artigo 108.º). 

Se essas quantias não forem pagas voluntariamente (em 20 dias a contar da notificação para o 

efeito) serão cobradas judicialmente em processo de execução fiscal.”  

A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar informação aos serviços sobre qual o tipo de 

demolição proposta. Se é demolição total ou demolição até à altura estipulada por Lei.  

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

IPTM – INSTITUTO PORTUÁRIO E DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS 

CAIS DE CALDAS DE MOLEDO 

241- Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente uma informação sobre o assunto em 

epígrafe do teor seguinte: 

“O Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos solicita à Câmara Municipal que sejam 

encetadas as diligências necessárias ao reconhecimento do interesse público da obra do Cais 

de Caldas de Moledo, sendo para tal necessária uma declaração da Assembleia Municipal a 

reconhecer a utilização pública municipal. 



 

A declaração do reconhecimento remetidos à Câmara Municipal a reconhecer a utilidade 

pública municipal da acção em concreto deverá manifestar-se sobre a localização pretendida e 

sobre o projecto de execução, de acordo com o ponto 1 do ofício anexo e remetido ao IPTM 

pela CCDR – N. 

Após apreciação dos documentos remetidos à Câmara Municipal, para apreciação, somos de 

parecer que nada obsta ao reconhecimento do interesse público, conforme solicitado, quer 

quanto à localização pretendida ou sobre o projecto em causa. 

A comunicação ao interessado do que venha a ser decidido deverá ser acompanhada dos 

elementos solicitados na parte final do seu ofício, sem prejuízo deste poderem ser facultados 

imediatamente.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer o interesse público da obra do Cais das 

Caldas do Moledo.  

Mais deliberou, enviar o assunto à Assembleia Municipal para aprovação. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


