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ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006 

 

Nº 24/2006 

 

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, Andreia Catilina Soares Coutinho 

Simões, Maria José Fernandes Lacerda. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes. 

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

OUTRAS PRESENÇAS: Não houve. 

HORA DE ABERTURA: 10 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção da Vereadora Maria 

José Fernandes Lacerda. 

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. 

EMPRÉSTIMO PARA OBRAS 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS – 149 547,87 € 

504 – Foi presente o Relatório da Comissão de Análise de Propostas referente ao Empréstimo 

para Obras, Construção e Remodelação de Equipamento e Infra – Estruturas Desportivas – 

Reabilitação do Pavilhão Desportivo do Peso da Régua de 149 547,87 €. 

Traz parecer da Comissão de Análise do teor seguinte: 

“É parecer da Comissão de Análise que será de adjudicar o empréstimo à Caixa Geral de 

Depósitos por ter sido a Instituição de Crédito que apresentou a taxa de juro mais baixa para 

três/seis meses.” 

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

propostas, enviando o documento para aprovação da Assembleia Municipal. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 14 de Novembro a 27 de Novembro /06 – Saldo do dia 27 de 

Novembro – Quinhentos e trinta quatro mil, quinhentos e trinta oito euros e oitenta seis 

cêntimos. 

15ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA E PLANO DE INVESTIMENTOS 

505 - Foi presente a 15ª alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 156 350,00 € e Plano 

de Investimentos no valor de 10 350,00 €. 

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

aprovar a alteração proposta. 

DOUROGÁS 

RODO – GODIM 

506 - Foi presente um ofício da firma DOUROGÁS a pedir viabilidade para a construção de 

uma Unidade Autónoma de Gás Natural no lugar do Rochão da Pousa em Loureiro. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“O requerente apresenta em pedido de informação prévia para implantação de unidade 

autónoma de gás natural. 

A pretensão situa-se em solos integrantes da classe de espaços designada em PDM como 

“Espaços Industriais “. 

Dada a sua localização e proximidade a linha de água foi solicitado o parecer da CCDRN. 

Tendo em conta que a competência do licenciamento da unidade em causa é da competência 

do Ministério da Economia, o parecer em causa serve para indicar ao requerente quais as 

condições a considerar para o seu licenciamento. 

Pelo exposto, somos de parecer que embora não haja qualquer inconveniente na localização 

pretendida, deverão ser atendidas integralmente as condições mencionadas no parecer 

emitido.” 

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

proceder em sua conformidade. 

CORAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO – ENCONTRO DE COROS LITÚRGICOS 

507 - Foi presente um ofício do Coral de Nossa Senhora do Socorro a pedir a colaboração da 

Câmara para a deslocação dos Grupos de Coral, assim como uma oferta do lanche – convívio. 

Traz informação do Sr. Vice – Presidente do teor seguinte: 

“Proponho atribuição de 600 € para o evento”. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

SPORT CLUBE DA RÉGUA 

PEDIDO DE SUBSÍDIO – RÉGUA CAPITAL DO DOURO 
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508 - Foi presente um ofício do Sport Clube da Régua a solicitar a atribuição de um subsídio 

para o ano 2006. 

Traz informação do Sr. Vice – Presidente do teor seguinte: 

“Na sequência do que foi atribuído em 2005, proponho um subsídio de 10 000 €.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DAS 

ALAGOAS 

509 - Foi presente um ofício da Associação Cultural e Social de Moradores e amigos do Bairro 

das Alagoas a pedir autorização para a realização da comemoração do S. Martinho e isenção 

das taxas das respectivas licenças de festa. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: 

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

devendo ser paga a taxa de 12 €/dia, bem como salvaguardada a lei do ruído. No entanto de 

acordo com as observações da alínea b) do nº 7 do Regulamento da Tabela de Taxas e 

Licenças. “ A Câmara Municipal pode conceder isenção do pagamento de taxas e licenças às 

associações culturais e recreativas, associações e comissões de moradores”. 

Traz informação do vereador em regime de Permanência do teor seguinte: 

“Deferida a concessão da licença solicitada, bem como a isenção do pagamento de taxas. 

Dada a urgência do requerimento, deve este despacho ser ratificado na próxima reunião de 

Câmara.” 

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho. 

RESTITUIÇÃO DE RECIBOS DE ÁGUA 

SR. GABRIEL GENTIL ALVES DE BEIRES 

510 - Foi presente um ofício do Sr. Gabriel Gentil Alves de Beires, residente na Rua Guedes de 

Amorim, edifício S. João II – 4º E, solicitando a restituição de recibo de água respeitante á 

diferença do inflacionamento da factura, devido a mudança de escalão. 

Traz informação da Divisão de Saneamento Básico e Serviços Urbanos do teor seguinte: 

“Em relação ao exposto, pelo consumidor, Sr. Gabriel Gentil Alves, venho por este meio 

informar que o leitor cobrador, na transcrição da leitura para o mapa houve um lapso (645 – 

650 m3 – registada), sendo a leitura diferente da deixada no consumidor (645 – 660 m3). 

Quando o leitor andava a fazer a cobrança, verificou que existia erro no recibo a cobrar, devido 

ao baixo consumo registado, deslocou-se a secção para corrigir, mas já tinha saído para 

descontar no Banco e nada pôde fazer. 

É parecer da D.S.B. que devem ser restituídos os 12,05 € reclamados pelo consumidor, 

respeitantes à diferença do inflacionamento da factura, devido a mudança de escalão (alínea 3, 

art. 32º do Regulamento Municipal de Abastecimento de água).” 

A Câmara deliberou por unanimidade mandar restituir a verba mencionada na informação dos 

serviços. 
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RENDAS EM ATRASO DE PEDRO CARLOS CHACIM MONTEIRO 

511 - Foi presente um ofício de Pedro Carlos Chacim Monteiro, residente no Complexo 

Habitacional do Corgo, bloco 5 – 1º Dtº a solicitar o pagamento da renda da sua habitação em 

prestações. 

Pelo chefe da Divisão Administrativa e Financeira foi presente a seguinte informação: 

“Em cumprimento do despacho de V. Ex.ª exarado na carta do arrendatário acima identificado, 

informo o seguinte: 

A dívida é referente a rendas de habitação social, do complexo habitacional do Corgo. 

O arrendatário possui rendas em atraso, de Janeiro de 2003 a Setembro de 2006. 

As rendas em atraso e os respectivos agravamentos perfazem o montante de 4 713,53 €. 

O arrendatário, reconhece a dívida, comprometendo-se a liquidá-la, embora de uma forma 

faseada. 

Assim, sou de parecer que deve ser autorizado o pagamento faseado da dívida existente, em 

13 prestações (12 de 362 € e 1 de 369,53 €). 

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

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

nos montantes mencionados na informação dos serviços. 

 

ORGAÕS DA AUTARQUIA 

 

PROPOSTA 

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

“Na sequência do pedido de comparticipação feito pela Casa do Povo de Vilarinho dos Freires 

e Casa do Povo de Fontelas, para obras de conservação e reparação do edifício sede de cada 

uma, nomeadamente pintura exterior, proponho que a Câmara Municipal do Peso da Régua 

comparticipe o investimento efectuado, atribuindo a verba de 1500€ à Casa do Povo de 

Vilarinho dos Freires e à Casa do Povo de Fontelas, num total de 3000€.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

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

“Na sequência do apoio solicitado pela Associação Comercial e Industrial dos Concelhos Peso 

da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio, para a campanha de animação natalícia 

que após o término do projecto promocional não havendo desta vez qualquer financiamento a 

este tipo de evento, proponho a atribuição por parte da Câmara Municipal de um subsídio de 

dois mil e quinhentos euros.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

514 - Pelo Vice – Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 
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“Na sequência da exposição feita pelo Agrupamento 324 do Peso da Régua relativa ao 

programa comemorativo do 80º aniversário, previsto para os dias 2 e 3 de Dezembro, proponho 

que a Câmara Municipal do Peso da Régua apoie a iniciativa do seguinte modo: 

1) Oferta de almoço para 100 pessoas; 

2) Cedência do Pavilhão Desportivo para dormida; 

3) Cedência do Mercado Municipal, no dia 02 de Dezembro, para a realização de actividades.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO ARTIGO 150º 

515 - Foi presente o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação – Artigo 150º. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em virtude de ter decorrido o prazo previsto para inquérito público sem que tenha havido 

qualquer sugestão ou observação, somos de parecer que este assunto seja submetido à 

apreciação da Assembleia Municipal.” 

A Câmara deliberou por unanimidade enviar o documento, para aprovação, à Assembleia 

Municipal. 

QUEIXA DE INSALUBRIDADE DE ANTÓNIO HENRIQUE LEITE 

OLIVAL BASTO – GODIM 

516 - Foi presente um ofício da Delegação de Saúde do Peso da Régua a expor uma queixa do 

Sr. António Henrique Leite, residente na Travessa do Olival Basto, na freguesia de Godim, para 

que sejam tomadas medidas quanto à presença de dois cães no logradouro de habitação do 

Sr. Adácio Helder dos Santos Barbosa. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar o Sr. Adácio Hélder dos Santos Barbosa, para no 

prazo de 30 dias proceder à execução dos trabalhos necessários á correcção das deficiências 

denunciadas de modo a serem criadas boas condições higio – sanitárias. 

Será ainda de comunicar que em caso de incumprimento se procederá nos termos previstos no 

D.L. 314/2003 de 17/12.” 

A Câmara deliberou por unanimidade notificar nos termos da informação dos serviços. 

QUEIXA DE INSALUBRIDADE DE PAULO JORGE ALMEIDA 

BAIRRO N. SRª DO SOCORRO 

PESO DA RÉGUA 

517 - Foi presente um ofício da Delegação de Saúde do Peso da Régua a expor uma queixa do 

Sr. Paulo Jorge Almeida, residente no Bairro N. Sra. do Socorro, para que sejam tomadas 

medidas quanto á existência de um galinheiro e um local de alojamento de cães junto às 

habitações de D. Maria da Conceição Celeste Cunha e Sr. David Ribeiro dos Santos. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 
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“Somos de parecer que será de notificar a Sra. D. Maria da Conceição Celeste Cunha e o Sr. 

David Ribeiro dos Santos, para que executem as diligências necessárias a fazer cessar a 

incomodidade, concedendo para o efeito o prazo de 30 dias.” 

A Câmara deliberou por unanimidade notificar nos termos da informação dos serviços. 

QUEIXA DE HELENA MARIA SILVA AGUIAR SANTOS 

EDIFICIO JARDINS DO DOURO 

AVª DR. MANUEL DE ARRIAGA 

518 - Foi presente uma queixa da Sr.ª Helena Maria Silva Aguiar Santos, residente no edifício 

Jardins do Douro, Bloco 1 – 1º Esq., Av. Dr. Manuel de Arriaga, referente ao Sr. João Francisco 

Piedade Coutinho, proprietário do estabelecimento de Panificação no mesmo edifício. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar o Sr. João Francisco Piedade Coutinho, na qualidade 

de gerente da firma Peso Certo – Padaria e Pastelaria, Lda., que deverá proceder à execução 

dos trabalhos necessários de modo a fazer cessar as deficiências indicadas pela Delegação de 

Saúde, concedendo para o efeito o prazo de 30 dias.” 

A Câmara deliberou por unanimidade notificar nos termos da informação dos serviços. 

EXPOSIÇÃO DE ANTÓNIO MIGUEL FIRMINO ALVES 

LUGAR DE MERA – GODIM 

519 - No seguimento da deliberação nº 369 de 08/08/2006, foi novamente presente a 

exposição do Sr. António Miguel Firmino Alves. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Sobre o assunto, somos de parecer que seja dado conhecimento ao Sr. António Miguel 

Firmino Alves do teor da informação prestada pela fiscalização. 

Quanto á exposição por si apresentada ao abrigo do período de audiência prévia não refere em 

seu abono, pelo que será de proceder com as diligências, nos termos da lei.” 

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

proceder em sua conformidade. 

AUTO DE EMBARGO DE CARLOS MANUEL FERREIRA PATRICIO 

LUGAR DE CERRO DO CARVALHO – GALAFURA 

520 - Foi presente um Auto de Embargo em nome de Carlos Manuel Ferreira Patrício, 

residente no lugar do Cerro do Carvalho – Galafura. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar o Sr. Carlos Manuel Ferreira Patrício 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 à 

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

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

Deverá também ser dado conhecimento do embargo á 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. 

AUTO DE EMBARGO DE EDUARDO MOREIRA VAZ CARDOSO 

LUGAR DE VILA SECA DE POIARES 

521- Foi presente um Auto de Embargo em nome de Eduardo Moreira Vaz Cardoso, residente 

no lugar de Vila Seca de Poiares. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar o Sr. Eduardo Moreira Vaz Cardoso 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 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 nº 1 do Artigo 348º do Código Penal. 

Deverá também ser dado conhecimento do embargo á 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. 
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AUTO DE EMBARGO DE JOSUÉ BRAVO MENDES 

LUGAR DA FIATEIRA – GALAFURA 

522- Foi presente um Auto de Embargo em nome de Josué Bravo Mendes, residente no lugar 

da Fiateira, Galafura. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar o Sr. Josué Bravo Mendes 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 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 nº 1 do Artigo 348º do Código Penal. 

Deverá também ser dado conhecimento do embargo á 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. 

Em virtude do embargado não ser o proprietário do terreno, somos de parecer que lhe seja 

também comunicado que recaiu um embargo sobre o seu prédio.” 

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

proceder em sua conformidade. 

AUTO DE EMBARGO DE MANUEL AGOSTINHO DE OLIVEIRA PINTO 

LUGAR DO AGUILHÃO – GALAFURA 

523 - Foi presente um Auto de Embargo em nome de Manuel Agostinho de Oliveira Pinto, 

residente no lugar do Aguilhão em Galafura. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar o Sr. Manuel Agostinho de Oliveira Pinto 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. 
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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 nº 1 do Artigo 348º do Código Penal. 

Deverá também ser dado conhecimento do embargo á 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. 

AUTO DE EMBARGO DE AVELINO FERNANDO CARVALHAIS MOREIRA 

LUGAR DO COVAL GODIM – PESO DA RÉGUA 

524 - Foi presente um Auto de Embargo em nome de Avelino Fernando Carvalhais Moreira, 

residente no lugar do Coval, Godim, Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar o Sr. Avelino Fernando Carvalhais Moreira 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 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 nº 1 do Artigo 348º do Código Penal. 

Deverá também ser dado conhecimento do embargo á 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.” 
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A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços, mandando 

proceder em sua conformidade. 

AUTO DE EMBARGO DE MARGARIDA CONCEIÇÃO RIBEIRO 

SERGUDE – GODIM – PESO DA RÉGUA 

525 - Foi presente um Auto de Embargo em nome da Sr.ª Margarida Conceição Ribeiro, 

residente em Sergude, Godim, Peso da Régua. 

Traz informação da Divisão Técnica de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar a senhora Margarida Conceição Ribeiro 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 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 nº 1 do Artigo 348º do Código Penal. 

Deverá também ser dado conhecimento do embargo á 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 96/2006 

HAGES – SOCº DE CONSTRUÇÕES LDª 

QUINTA DE STª MARIA – GODIM 

526 - No seguimento da deliberação nº 434 de 3/10/2006, foi novamente presente o processo 

em epígrafe: 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em virtude de ter decorrido o prazo previsto no Código de Procedimento Administrativo sem 

que o interessado se tenha pronunciado em qualquer sentido, somos de parecer que será de 

indeferir o projecto nos termos previstos na nossa anterior informação datada de 19 de 

Setembro de 2006.” 

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o projecto. 

O Presidente da Câmara ausentou-se da reunião a partir desta deliberação. 
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ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS DO R.M.U.E 

527 - Foi presente o mapa do índice de preços no consumidor publicados pelo Instituto 

Nacional de Estatística. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Com a aprovação do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação e, nos termos do 

disposto no seu Artigo 136º é necessário proceder à actualização anual dos valores das taxas 

em vigor, até ao dia 10 de Dezembro de cada ano, em função da variação homóloga dos 

índices de preços no consumidor publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. 

De acordo com o INE, a variação média de preços no consumidor foi de 2,7%, conforme mapa 

anexo.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a actualização proposta. 

ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E 

INSPECÇÃO DE ASCENSORES, MONTA – CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES 

ROLANTES 

528 - Foi presente o mapa de índice de actualização de taxas do Regulamento Municipal de 

Manutenção e Inspecção de Ascensores, Monta – Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 

Rolantes. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Com a aprovação do Regulamento Municipal de Manutenção e Inspecção de Ascensores, 

Monta – Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes e, nos termos do disposto no seu 

Artigo 10º é necessário proceder à actualização anual dos valores das taxas em vigor, até ao 

dia 10 de Dezembro de cada ano, em função da variação homóloga dos índices de preços no 

consumidor publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. 

De acordo com o INE, a variação média de preços no consumidor foi de 2,7%, conforme mapa 

anexo.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a actualização proposta. 

IMOVEL EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

MARIA ODETE PINTO MESQUITA 

RUA JOSÉ VASQUES OSÓRIO 

PESO DA RÉGUA 

529 - No seguimento da deliberação nº 389 de 05/09/2006, foi novamente presente o processo 

em epígrafe: 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em face da exposição apresentada, somos de parecer que será de conceder o prazo de 60 

dias.” 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a concessão do prazo de 60 dias. 

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. 


