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ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 14 DE NOVEMBRO DE 2006 

 

Nº 23/2006 

 

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. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Vereadora Maria José Fernandes Lacerda. 

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

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

munícipe: 

- José António Jesus Soares, residente na Avenida João Franco. Questionou a Câmara acerca 

da sua situação em relação ao café que está situado abaixo da sua habitação. 

HORA DE ABERTURA: 10.00 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Vereador Mário 

Francisco Cancela Mesquita Montes. 

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. 

CANCELAMENTO DE RECIBO 

483 - Foi presente uma informação da Divisão de Saneamento Básico e Serviços Urbanos, a 

pedir o cancelamento da emissão do recibo mensal do munícipe José Manuel Rocha Carvalho, 

do seguinte teor: 

“1) O Munícipe José Manuel Rocha Carvalho, consumidor de água no Bairro das Alagoas, Entª 

14 – 1º Dtº, freguesia de Godim, Concelho de Peso da Régua, com a instalação nº. 2703, tem a 

água cortada – retirado o contador nº 3572911 com 185 m3, em virtude de ter recibos em 

relaxe; 

2) O consumidor até à data, não procedeu à sua desistência; 

3) Mensalmente, sai, de harmonia com o determinado no competente Regulamento Municipal, 

o respectivo recibo, que não é pago e, consequentemente, entra em relaxe; 

4) Porque não se vislumbra que o consumidor em causa proceda, quer ao pagamento da 

dívida já existente, ou que venha a existir, quer à desistência do contrato que tem com a 

Autarquia; 
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5) Sou de propor que, a partir desta data. Cobrança do recibo de Outubro 2006, seja cancelada 

a emissão do recibo mensal.” 

A Câmara deliberou por unanimidade mandar cancelar a emissão do recibo. 

HAGES – SOC. DE CONSTRUÇÕES 

QUINTA DAS CERDEIRAS 

484 - Foi presente um ofício das Hages – Sociedade de Construções a solicitar a emissão do 

alvará do loteamento referente ao aditamento da Quinta das Cerdeiras. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à emissão de alvará de loteamento para alteração do alvará anteriormente 

emitido, não sendo necessária prestação de caução por ausência de trabalhos de urbanização. 

Efectivamente, da consulta às entidades concessionárias de serviços públicos resulta não ser 

necessário o reforço das redes já executadas, tendo já sido feitas todas as correcções por 

aquelas exigidas. 

Deverá ser atendido o disposto no RMUE, em conjugação com a Portaria 1136/2001, sobre as 

áreas de cedência e ceder e não cedidas, pelo que além das demais taxas que sejam devidas, 

deverá ser aplicado o que consta no Artigo 151º daquele regulamento.” 

A Câmara deliberou por unanimidade mandar emitir o alvará de loteamento de acordo com a 

informação dos serviços. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 31 de Outubro a 13 de Novembro/06 – Saldo do dia 13 de Novembro – 

Quatrocentos e trinta quatro mil, quinhentos e treze euros e noventa e seis cêntimos. 

IVA TURÍSTICO 

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

transferência da verba do IVA Turístico, no valor de 8.009,52 €. 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a transferência. 

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROTOCOLO 

486 - Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Vilarinho dos Freires, solicitando a 

transferência do protocolo e o seu valor do Muro de Ligação da Capela ao Centro do Povo de 

St.º Xisto, no valor de 13.518€. 

Traz informação do Vice – Presidente do teor seguinte: 

“Em virtude do exposto, proponho que seja aceite a transferência de protocolo.” 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a transferência. 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

PEOE-ILE-CRIAÇÃO DE UMA NOVA ENTIDADE 

487-Foi presente um oficio do Instituto de Emprego e Formação profissional a pedir parecer 

sobre a criação de uma actividade de cafés (CAE: 55401) a instalar no Largo do Eiró, Galafura, 

5050-041 Peso da Régua. 
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A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável. 

14ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA E PLANO DE INVESTIMENTOS 

488 - Foi presente a 14ª alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 178 000,00 €, e 

Plano de Investimentos no valor de 104 000,00 €. 

A Câmara deliberou por maioria, com voto de qualidade do Presidente da Câmara e os votos 

contra dos vereadores do Partido Socialista, aprovar a alteração proposta. 

EMPRÉSTIMO PARA INVESTIMENTOS RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE 

PROPOSTAS – 154 933,00 € 

489 - Foi presente o Relatório da Comissão de Análise de Propostas referente ao Empréstimo 

para Investimentos (Aquisição de Terrenos, para Construção de Equipamentos de Utilização 

Colectiva, Pagamento de Indemnização de Expropriações à Direcção Geral do Património de 

Terrenos relacionados com a Avenida do Douro no valor de 154 933,00 €. 

Traz parecer da Comissão de análise do teor seguinte: 

“É parecer da Comissão de análise que será de adjudicar o empréstimo ao B.P.I. por ter sido a 

Instituição de Crédito que apresentou a taxa de juro Euribor a 3 meses, mais baixa, com 

pagamentos de amortizações semestrais iguais de capital”. 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o parecer da comissão de análise. 

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

COMISSÃO DE FESTAS N. SRª DA CONCEIÇÃO 

TRAVASSOS – LOUREIRO 

490 - Foi presente um ofício da Comissão de Festas em Honra de N. Sr.ª da Conceição a 

requerer autorização para a realização das festividades nos dias 8 e 9 de Dezembro em 

Travassos, assim como o lançamento de fogo de artifício. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“O requerido encontra-se previsto no nº1 do art. 60, do Regulamento das T.C.M.C.G.C., 

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

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

art. 29 do Decreto – Lei 124/2006 “ O lançamento de fogo de artifício em todos os espaços 

rurais está sujeito a autorização prévia da Câmara Municipal”. 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, devendo ser cumpridas todas as 

formalidades legais. 

 

ORGAÕS DA AUTARQUIA 

 

PROPOSTA 

491 - Pelo Presidente da Câmara foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“O Presidente da Câmara Municipal preside ao Conselho Municipal de Segurança. 

Pretende-se convocar este Conselho, mais urgentemente possível. 

De acordo com o seu Regulamento, o executivo camarário designa seis cidadãos de 

reconhecida idoneidade. 
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Esta designação já foi efectuada por deliberação da Câmara de 10 de Junho de 1999. 

Destes elementos, foi constatado, que dois residem fora do nosso concelho, o Sr. Eng.º Álvaro 

da Costa Mota e o Sr. Jorge Manuel Figueiredo de Sá. 

Assim proponho, que os mesmos sejam substituídos pelos cidadãos professores, Luís Manuel 

Veyrier Valério Maduro e Salvador da Costa Ferreira.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

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

“Considerando que a Lei n.º 60 – A/2005 de 30 de Dezembro, no número 7 do artigo 33.º, 

prevê como regime de excepção empréstimos e amortizações de fundos comunitários, desde 

que cumpram os seguintes requisitos: 

a) Montante máximo de crédito não pode exceder 75% do montante da participação pública 

nacional; 

b) Os projectos a considerar são apenas os que forem homologados entre Julho de 2005 e 

Dezembro de 2006 e para tipologias das quais se incluem “construção e remodelação de 

equipamentos e infra-estruturas desportivas. 

Verificando que a Candidatura de Reabilitação do Pavilhão Desportivo de Peso da Régua” 

cumpre os requisitos acima mencionados. 

Proponho que a Câmara Municipal de Peso da Régua autorize a contracção de um empréstimo 

bancário no valor de 149.547,87€, equivalente ao valor a 75% da contrapartida nacional, assim 

como o início dos procedimentos de acordo com a legislação em vigor.” 

A Câmara deliberou por maioria, com abstenção dos vereadores do Partido Socialista, aprovar 

a proposta apresentada. 

 

Os vereadores do Partido Socialista abstiveram-se por considerarem este, como um 

empréstimo extraordinário, fora dos montantes permitidos anualmente pelo governo. 

PROPOSTA 

493 - Pelos Vereadores do Partido Socialista foi presente uma proposta do teor seguinte: 

“1-Em 6 de Outubro de 2001, pela deliberação nº 558/01, a Câmara Municipal do Peso da 

Régua (CMPR) aprovou o projecto de arquitectura de um edifício da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua (AHBVPR), destinado a sala de exposições, 

parque de ambulâncias, ginásio e estação de serviço, sito na Rua Guedes de Amorim, desta 

cidade (Processo de Obras nº 151/01). 

2-Como o projecto apresentado e aprovado não cumpria o disposto no Regulamento do Plano 

Director Municipal (PDM), no que respeita a áreas de implantação e impermeabilização 

máximas admissíveis, os Serviços Técnicos Municipais informavam que neste caso e citamos 

“aplicar-se-á o disposto no número 3 do artigo 24º do Regulamento do PDM sobre a 

transferência da capacidade construtiva”. 

3-Perante isto a CMPR deliberou que, e voltamos a citar, “ posteriormente poder-se-á decidir 

quanto à transferência de capacidade construtiva.” 
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4-Na reunião da CMPR de 21 de Março de 2006, esta situação foi relembrada, e bem, pelo 

PSD. 

5-Assim sendo, e porque o edifício em causa está quase concluído, propomos que a CMPR 

cumpra a parte final da deliberação nº 558/01, de 16 de Outubro de 2001 e delibere sobre a 

transferência de capacidade construtiva referente ao processo de obras nº 151/01, nos termos 

do nº 3, do art. 24º do Regulamento do PDM.” 

A Câmara deliberou por unanimidade mandar iniciar o processo da transferência da 

capacidade construtiva, pedindo aos bombeiros voluntários do Peso da Régua, que indiquem o 

terreno, para cumprimento do deliberado em reunião de Câmara de 06/11/2001. 

O Presidente não participou nesta deliberação. 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 

PROCESSO DE OBRAS Nº17/2006 DE CUSTÓDIO PEREIRA PINTO 

LUGAR DA PORTELA – OLIVEIRA 

494 - No seguimento da deliberação nº 197 de 04/04/2006 foi novamente presente o processo 

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

“Nada a opor à emissão de alvará de licença administrativa pelo prazo de 12 meses, contra a 

entrega de termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra, devendo ser atendidas as 

condições mencionadas nos pareceres da EDP, DSBSU e SNBPC. 

Deverá ainda ser dado cumprimento ao disposto no Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização sobre a vistoria a implantação pelos nossos serviços, bem como ao disposto no 

art. 113 º, relativamente a estacionamento público a criar e não criado, sendo devidos 11 

lugares correspondentes a 7 fogos (1/fogo), 2 pela área comercial (1/100 m2) e 2 pela área de 

estabelecimento de restauração e bebidas (1/30m2).” 

A Câmara deliberou por unanimidade mandar emitir o alvará de licença administrativa de 

acordo com a informação dos serviços. 

AUTO DE VISTORIA 

495 - Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente o Auto de Vistoria do teor seguinte: 

“Arquitecto Adriano Ferreira, Director do Departamento Técnico Municipal, Engenheiro António 

José Costa Espírito Santo, Chefe da Divisão de Saneamento Básico e Serviços Urbanos, 

Engenheiro Vítor Carvalho, Chefe da Divisão Técnica de Obras, que constituem a Comissão de 

Vistorias Técnicas prevista no art. 90º do Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto – Lei 177/2001 de 4 de Junho, levaram a efeito uma 

vistoria ordenada por despacho de 3 de Agosto 2006, do Exmo. Sr. Vereador Engenheiro Mário 

Montes, a imóvel sito no lugar do Pinheiro, freguesia de Loureiro e pertencente a Henrique 

Jorge Mansilha Ferraz. 

Nos termos do disposto nos mesmos artigos e diploma, foi notificado o proprietário do imóvel, 

não tendo comparecido à vistoria qualquer perito por eles nomeado. 

E, pelos peritos foi verificado: 
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1-O imóvel apresenta, no seu interior, mais concretamente nas paredes confinantes com 

imóvel em estado de ruína e pavimentos de compartimentos, vestígios de infiltrações de água. 

2-As partes da construção em causa encontram-se a cota inferior ao terreno em que assenta a 

construção vizinha. 

3-As deficiências indicadas no ponto 1 são originadas pelo facto da construção vizinha se 

encontrar em estado de ruína, sem qualquer cobertura, e as águas de chuva se infiltrarem 

directamente no terreno natural. 

4-Em face do exposto, entendem os peritos, ao abrigo do disposto no Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, no Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro e demais legislação em 

vigor, que: 

a) O proprietário ou proprietários da construção vizinha deverão ser notificados para 

procederem à execução dos trabalhos de conservação necessários que deverão incluir, entre 

outros, a drenagem de águas ou a impermeabilização do solo na área correspondente ao 

perímetro da construção e respectivo encaminhamento das águas. 

b) Fixar o prazo para as tarefas mencionadas na alínea a) em 60 dias; 

c) Mais será de notificar o proprietário que em caso de incumprimento se procederá nos termos 

previstos no nº1 do artigo 91º do Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto – Lei 177/2001 de 4 de Junho. 

d) Deverá proceder-se nos termos previstos np C.P.A.” 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o parecer da comissão de vistoria, 

mandando proceder em sua conformidade. 

O Presidente não participou nesta deliberação. 

AUTO DE EMBARGO 

JOSÉ JOAQUIM BOTELHO RODRIGUES MARQUES 

496 - Foi presente um Auto de Embargo em nome de José Joaquim Botelho Rodrigues 

Marques, residente no lugar da Ponte, Galafura. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar o Sr. José Joaquim Botelho Rodrigues Marques, que 

os trabalhos se encontram formalmente embargados, devendo 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 á 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 cumprimento 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. 

Mais será de indicar, que em caso de incumprimento da ordem de embargo, o notificado 

incorre na prática de crime de desobediência previsto e punível nos termos previstos na alínea 

b) do nº1 do Artigo 348º do Código Penal. 
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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. 

Tendo em conta que, nos termos do disposto no nº3 do Artigo 103 º daquele diploma, é 

interdito o abastecimento de energia eléctrica, gás e água às obras embargadas, deverá, para 

o efeito, ser notificado o acto que o ordenou às entidades concessionárias de serviços públicos, 

designadamente a EDP e a DSBSU.” 

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

proceder em sua conformidade. 

AUTO DE EMBARGO 

ROSA MARIA MENDES AZEVEDO AIRES 

497 - Foi presente um Auto de Embargo de Rosa Maria Mendes Azevedo Aires, residente no 

Lugar da Veiga, Galafura. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar a Sr.ª Dª Rosa Maria Mendes Azevedo Lebres Aires 

que os trabalhos se encontram formalmente embargados, devendo no prazo de 30 dias 

proceder á 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 á 

sua aceitação, que dependerá do estrito cumprimento 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. 

Mais será de indicar, que em caso de incumprimento da ordem de embargo, o notificado 

incorre na prática de crime de desobediência previsto e punível nos termos previstos na alínea 

b) do nº1 do Artigo 348 º do Código Penal. 

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. 

Tendo em conta que, nos termos do disposto no nº3 do Artigo 103º daquele diploma, é interdito 

o abastecimento de energia eléctrica, gás e água às obras embargadas, deverá para o efeito, 

ser notificado o acto que o ordenou às entidades concessionárias de serviços públicos, 

designadamente a EDP e a DSBSU.” 

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

proceder em sua conformidade. 

AUTO DE EMBARGO DE MARIETA CARDEAL FERREIRA ARROBAS 

498 - Foi presente um Auto de Embargo de Marieta Cardeal Ferreira Arrobas residente no lugar 

do Espírito Santo em Galafura. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 
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“Somos de parecer que será de notificar a Sr.ª Dª Marieta Ferreira Arrobas que os trabalhos se 

encontram formalmente embargados, devendo 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 á 

sua aceitação, que dependerá do estrito cumprimento 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. 

Mais será de indicar, que em caso de incumprimento da ordem de embargo, o notificado 

incorre na prática de crime de desobediência previsto e punível nos termos previstos na alínea 

b) do nº 1 do Artigo 348 º do Código Penal. 

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. 

Tendo em conta que, nos termos do disposto no nº 3 do Artigo 103º daquele diploma, é 

interdito o abastecimento de energia eléctrica, gás e água às obras embargadas, deverá para o 

efeito, ser notificado o acto que o ordenou às entidades concessionárias de serviços públicos, 

designadamente a EDP e a DSBSU.” 

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

proceder em sua conformidade. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 01/2004 DE INVESFER – PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

DE TERRENOS E EDIFÍCIOS S.A 

GODIM 

499 - Foi presente o processo de loteamento da INVESFER – Promoção e Comercialização de 

Terrenos e Edifícios S.A, a requerer o aditamento 1 do projecto de loteamento. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“O requerente apresenta um aditamento ao projecto de loteamento anteriormente aprovado, 

em que são corrigidas as áreas dos lotes 6 e 15, com implicações na área total do terreno a 

lotear. 

Deste modo, a área total de terreno a lotear são 12 146,50m2 indicados anteriormente, e as 

áreas dos lotes são agora de 237,00m2 e 273,20m2, para os lotes 6 e 15, respectivamente. 

São igualmente corrigidos os parâmetros urbanísticos em conformidade com a alteração 

proposta à área total de terreno a sujeitar a operação. 

Pelo exposto, nada obsta à aprovação do aditamento ao projecto de loteamento.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o aditamento apresentado ao projecto do 

loteamento de acordo com a informação dos serviços. 
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CONSTRUÇÃO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE EDUARDA JESUS PINTO 

LOBÃO 

500 - No seguimento da deliberação nº228 de 05/05/2006, foi novamente presente o processo 

em epígrafe. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

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

elaborado o mandado de notificação 07/2006, concedendo o prazo de quarenta e cinco dias 

úteis para execução dos trabalhos de reparação e conservação necessários. 

Por informação dos Serviços de Fiscalização de 7 de Abril p.p. verifica-se que o mesmo não foi 

integralmente cumprido, tendo sido reparado parte do beirado e do telhado, apesar de ter 

continuado a entrada de águas pluviais no interior do imóvel. 

Com vista ao integral cumprimento dos pontos mencionados no auto de vistoria, foi elaborado 

um segundo mandado de notificação 39/2006, não tendo sido cumprido integralmente. 

Nos termos de 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 100º e 101º 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 inicio da posse administrativa, conforme o nº 8 do 

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

titulares de alvará de empreiteiro de obras pública de classe e categorias adequadas à 

natureza e valor das obras, de acordo com o que prevê o nº 9 do mesmo artigo. 

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

tenha de suportar serão pagas pelo proprietário (nº 1 do artigo 108º). 

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 concordar com a informação dos serviços, devendo-se 

no entanto, proceder a uma última notificação. 

CANCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO SR. ENGº PEDRO MIGUEL GUEDES 

PINTO REFERENTE AO PROCº 04/2006 DE 

AFONSO MELO ALVES DE CARVALHO 

501 - Foi presente um ofício do Sr. Eng.º Pedro Miguel Guedes Pinto a informar que cancela a 

sua responsabilidade pela direcção técnica da obra do senhor Afonso Melo Alves de Carvalho. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“1-O signatário do requerimento, vem participar à Câmara Municipal que retira o seu termo de 

responsabilidade pela direcção técnica da obra no processo de obras nº 4/2006, de que é titular 

o Sr. Afonso Melo Alves de Carvalho. 
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2-Assim, será de considerar que até à data da participação, era este mesmo técnico o director 

técnico da obra em causa. 

3-Deverão ser notificados o titular da licença e o industrial de construção civil de que os 

trabalhos se encontram formalmente embargados até que seja reposta a legalidade da 

situação. 

4-Em reforço do que consta no ponto anterior, e porque a lei assim o determina, deverão 

notificar-se o dono da obra e o industrial de construção civil, para que, solidariamente, 

garantam o cumprimento de tudo quanto ficar determinado. 

5-Do que vier a ser decidido deverá ser dado conhecimento ao técnico Pedro Miguel Guedes 

Pinto.” 

A Câmara deliberou por unanimidade mandar proceder às notificações mencionadas na 

informação dos serviços. 

RECUPERAÇÃO DE EDIFICIO JUNTO AO CRUZEIRO, CAMPANÁRIO E IGREJA DE 

GALAFURA 

502 - Foi presente um ofício do Sr. Dr. José Coimbra Aires de Matos a pedir averiguação para 

a obra de recuperação de edifício junto do Cruzeiro, Campanário e Igreja de Galafura. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de comunicar ao Sr. Dr. José Coimbra Aires de Matos que a obra 

em causa se encontra devidamente licenciada, tendo sido colhido o parecer do IPPAR.” 

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

serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 156/2003 DE FERNANDO ANTÓNIO CONCEIÇÃO LINO 

LUGAR DE SERGUDE – GODIM 

503 - Foi presente um ofício da advogada, Dr.ª Piedade de Melo Esteves a comunicar o 

recurso aos meios judiciais pela falta de licença de utilização de oficina de bate chapas. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em virtude de ter decorrido o prazo concedido para a apresentação de projecto, nos termos da 

(deliberação) despacho do Exmo. Sr. Vereador, somos de parecer que será de retomar o que 

consta nas nossas informações de 8 de Fevereiro de 2006 e 19 de Julho de 2006 (fls. 29,30 e 

38 respectivamente).” 

A Câmara deliberou por unanimidade mandar informar o Sr. Fernando António Conceição que 

terá mais cinco dias para dar cumprimento à notificação já existente sobre este processo, e que 

após este prazo, dar-se-á cumprimento na integra à informação dos serviços prestada nas 

folhas 29 e 30. 

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. 


