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ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 

 

Nº 20/2006 

 

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

VEREADORES PRESENTES: Vítor Manuel Ribeiro Fernandes de Almeida, Elsa Maria de 

Carvalho Soares Peres Correia, Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Andreia Catilina 

Soares Coutinho Simões, Maria José Fernandes Lacerda. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: José Manuel Gonçalves, Vereador. 

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

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

munícipe: 

- Luís Gonçalves, residente no Bairro da EDP, assistiu à reunião por estar agendado um 

assunto do seu interesse – quiosque jardim. 

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas. 

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

Partido Socialista Andreia Catilina Soares Coutinho Simões. 

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

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 19 de Setembro a 02 de Outubro/06 – Saldo do dia 02 de Outubro – 

cento e sessenta e quatro mil, vinte e sete euros e setenta cêntimos. 

CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE TERRENO EM 

TALHÃO DE CEMITÉRIO 

419- Foi presente um requerimento de Francisco Paulo Pereira Pinto Maria requerendo a 

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

por um, no talhão nº 18, sepultura nº 9, no tabuleiro superior poente do cemitério do Peso da 

Régua. 

Traz informação da Divisão Técnica 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 em cemitério, nas dimensões de 1,00 metro por 2,00 metros, 
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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. 

REQUERIMENTO PARA TRANSLADAÇÃO DE CADÁVER OU OSSADAS 

420 - Foi presente um requerimento para transladação de cadáver ou ossadas em nome de 

Maria Júlia Cardoso Farinha Miguel a pedir a transladação de cadáver de sua filha para o 

cemitério de Peso da Régua, jazigo nº 35, cantão nº 3. 

Traz informação dos Fiscais do teor seguinte: 

“ Após visita ao local e contacto com o coveiro, este não vê qualquer inconveniente.” 

 
A Câmara deliberou, por unanimidade deferir o requerido. 

 
REQUERIMENTO PARA TRASLADAÇÃO DE CADÁVER OU OSSADAS 

421 - Foi presente um requerimento de Ana de Jesus Guedes Pinto, solicitando a trasladação 

das ossadas da sua mãe para o cemitério de Peso da Régua sepultura nº 506, cantão 7. 

Traz informação dos Fiscais do teor seguinte: 

“Após visita ao local e contacto com o coveiro, este não vê qualquer tipo de inconveniente.” 

 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido. 
 
ACIR 

422- Foi presente um ofício da Acir datado de 2006.07.25 a pedir informação sobre a existência 

de pedidos de instalação ou modificação de estabelecimentos de comércio a retalho e de 

comércio por grosso em livre serviço nos serviços da Câmara Municipal. 

Traz informação do Departamento Técnico do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de comunicar que desde o último pedido até ao momento, não foi 

apresentado qualquer pedido enquadrável no caso previsto na Lei 12/2004 de 30/03.” 

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

serviços. 

 
CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE TERRENO EM 

TALHÃO DE CEMITÉRIO 

423 - Foi presente um requerimento de Maria Olívia Pinto de Moura e filhos, requerendo a 

concessão por alvará do direito ao uso permanente de terreno, com as medidas de 2 por 1 

metros, no talhão nº18, no tabuleiro inferior virado a poente no cemitério do 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 1,00 

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 de acordo com a informação dos 

serviços. 
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CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE TERRENO EM 

TALHÃO DE CEMITÉRIO 

424 - Foi presente um requerimento de Armindo Lopes Teixeira e Filhos, requerendo a 

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

1,00 metros, no talhão nº 18, tabuleiro inferior virado a poente do cemitério do Peso da Régua. 

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 n.º 201 

de 30 de Março de 2004.“ 

 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

 
12ª MODIFICAÇÃO ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA E PLANO DE 

INVESTIMENTO 

425 - Foi presente a 12ª alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 256 000.00 e ao 

Plano de Investimentos no valor de 185 000,00. 

A Câmara deliberou por maioria, com os votos contra dos vereadores do PS, aprovar a 

alteração proposta. 

 

ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 

PROPOSTA 

426 - Pelo Vereador do Pelouro da Habitação, foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Tendo em conta a entrada em vigor da lei nº 6/2006 – Novo Regime do Arrendamento Urbano 

(NRAU), nomeadamente ao seu art. 49 que institui as CAM (Comissões Arbitrais Municipais). 

Tendo ainda em conta o Decreto – Lei nº 161/2006 de 8 de Agosto que regulamenta a 

composição, funcionamento e competências das CAM, nomeadamente os seus art. 4º e art. 5º 

que definem a constituição e a designação dos membros daquelas comissões. 

Proponho: 

A nomeação do Senhor Chefe da Divisão de Saneamento Básico e Serviços Urbanos, Eng.º 

António José da Costa Espírito Santo para representante do Município na Comissão Arbitral 

Municipal do Peso da Régua.” 

 

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

Mais deliberou, que o agora nomeado, efectue nos termos da lei a convocação dos restantes 

membros do CAM. 

 

 

 

 



 4 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 

PEDIDO DE PARECER DE MARIA ROSA CARDOSO AZEVEDO 

427 - Foi presente um ofício de Maria Rosa Cardoso Azevedo residente no lugar das 

Cerdeirinhas, freguesia de Galafura a requerer o parecer favorável para a “ constituição de 

compropriedade “do prédio rústico inscrito sob o artigo 199-A em Galafura. 

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 art. 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, podendo ser emitida a certidão requerida.“ 

A Câmara deliberou por unanimidade, emitir parecer favorável ao requerido. 

PEDIDO DE PARECER DE MAVILDE MÁRTIR MARGARIDA JOSÉ 

428 - Foi presente um ofício de Mavilde Mártir Margarida José, residente em Fontelas, Peso da 

Régua, a requerer o parecer favorável para que lhe seja emitida certidão. 

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, podendo ser emitida a certidão requerida.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável do requerido. 

AUTO DE EMBARGO 

MANUEL DA CONCEIÇÃO MONTEIRO 

429 - Foi presente um Auto de Embargo e Suspensão em nome de Manuel da Conceição 

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

“Somos de parecer que será de notificar o Sr. João Ferreira da Fraga 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. 

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 
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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 VISTORIA 

430- 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 Artigo 90.º 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 31 de Maio 2006, do Exmo. Sr. Vereador Engenheiro Mário 

Montes, a imóvel sito no Lugar do Juncal de Cima – Corgo, Peso da Régua e pertencente a 

Maria do Céu Ferreira. 

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

não tendo comparecido à vistoria qualquer perito por si nomeado. 

E, pelos peritos foi verificado: 

1 – O imóvel é de construção antiga e encontra-se em completo estado de ruína, tendo já 

ocorrido a derrocada parcial do muro de suporte confinante com o caminho público; 

2 – A construção encontra-se em risco de derrocada iminente para a via pública, pelo facto de 

não possuir apoio necessário e suficiente, pelos motivos referidos no ponto 1. 

3 – 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 deverá ser notificado para proceder à demolição do imóvel, sendo que em 

caso de incumprimento será considerado o único responsável por todos e quaisquer danos que 

possam ocorrer sobre pessoas e bens. 

b) Fixar o prazo para as tarefas mencionadas na alínea a) em 45 dias; 

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

previstos no nº 1 do Artigo 91.º 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 no C.P.A.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer da Comissão, mandando 

proceder em sua conformidade. 

AUTO DE VISTORIA 

431- Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente um 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 Artigo 90.º do Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com as 
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alterações introduzidas pelo Decreto – Lei 177/2001 de 4 de Junho, levaram a efeito uma 

vistoria ordenada por despacho de 1 de Junho 2006, do Exmo. Sr. Vereador Engenheiro Mário 

Montes, a imóvel sito no lugar de Além da Fonte, Seara, freguesia de Poiares e pertencente a 

Manuel Alves de Sousa Sabino. 

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

não tendo comparecido à vistoria qualquer perito por si nomeado. 

E, pelos peritos foi verificado: 

1 – O imóvel é de construção antiga e encontra-se, aparentemente, em bom estado geral 

de conservação. 

2 – É visível o assentamento da construção menor e que levou à ocorrência de fissura no 

ponto de junção com a construção principal. 

3 – A parede em que ocorreu esse afundamento apresenta apenas um ponto de apoio de 

padieira, cuja dimensão é inferior a 0,10 metros. 

4 – Pelos factos referidos em 2 e 3 pode ocorrer a sua derrocada, sendo pelo facto 

susceptível de colocar em perigo a integridade de pessoas e bens. 

5 – 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 deverá ser notificado para proceder à demolição parcial do imóvel, na 

parte que ameaça ruína, sendo que em caso de incumprimento será considerado o único 

responsável por todos e quaisquer danos que possam ocorrer sobre pessoas e bens. 

b) Fixar o prazo para as tarefas mencionadas na alínea a) em 30 dias; 

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

termos previstos no n.º1 do Artigo 91.º do Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto – Lei 177/2001 de 4 de Junho; 

d) Caso o interessado pretenda proceder à reconstrução do imóvel, deverá proceder ao 

licenciamento formal dos trabalhos mediante apresentação de projecto elaborado nos 

termos previstos na legislação em vigor; 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer da Comissão, mandando 

proceder em sua conformidade. 

AUTO DE VISTORIA 

432 - Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente um 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 Artigo 90.º 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 
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Montes, a imóvel sito no lugar da Presegueda e pertencente a Irene Amélia Robalo Infante 

Viana Pinto. 

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

não tendo comparecido à vistoria qualquer perito por si nomeado. 

E, pelos peritos foi verificado: 

1 – O imóvel é de construção antiga e encontra-se em completo estado de ruína, tendo já 

ocorrido a derrocada parcial da estrutura de cobertura; 

2 – O interior apresenta igual estado de ruína, sendo visível a ausência de pavimento em 

parte da área; 

3 – A estrutura das divisórias interiores apresenta-se igualmente em muito mau estado 

geral, podendo ocorrer o seu colapso. 

4 – O imóvel encontra-se em estado de ruína, podendo ocorrer a sua derrocada para a via 

pública, sendo pelo facto susceptível de colocar em perigo a integridade de pessoas e 

bens. 

5 – 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 deverá ser notificado para proceder à demolição do imóvel, sendo que em 

caso de incumprimento será considerado o único responsável por todos e quaisquer danos 

que possam ocorrer sobre pessoas e bens. 

b) Fixar o prazo para as tarefas mencionadas na alínea a) em 45 dias; 

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

termos previstos no n.º1 do Artigo 91.º 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 no C.P.A.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer da Comissão, mandando 

proceder em sua conformidade. 

PROCESSO DE OBRAS Nº65/2004 

DE FERNANDO ANTÓNIO CONCEIÇÃO LINO 

DO LUGAR DA TOJEIRA – SERGUDE 

PESO DA RÉGUA 

433-No seguimento do processo acima mencionado foi presente a seguinte informação do 

Departamento Técnico de Obras: 

“A Inspecção Geral da Administração do Território solicita informação sobre exposição remetida 

àquela entidade pelo Sr. José Alberto Ferreira Pinto, e relativa à construção de muro de 

suporte de terras que, eventualmente colide com os seus direitos de propriedade e levado a 

efeito sem qualquer licença de obras. 

Em virtude de se tratar de construção ilegal, somos de parecer que será de notificar 

solidariamente os Sr.s António Nogueira e Fernando António Conceição Lino para no prazo de 
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30 dias procederem à demolição do muro construído e reposição do terreno no estado anterior 

à execução dos trabalhos. 

Em caso de incumprimento proceder-se à nos termos da legislação em vigor, designadamente 

nos termos previstos no Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro. 

Deverá proceder-se nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 

Do que vier a ser decidido, deverá ser dado conhecimento à Inspecção Geral da Administração 

do Território.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, por existir conhecimento oficioso por parte desta 

Autarquia de que no espaço de tempo decorrido, terá havido alteração das condições da 

propriedade, solicitar que seja apresentada documentação que comprove a titularidade de 

propriedade dos espaços em causa, com vista a uma eventual legalização. 

Desta deliberação deve ser dado conhecimento ao IGAP. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 96/2006 

DA HAGES – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDª 

QUINTA DE STª MARIA – GODIM 

434- Foi presente o processo da Hages, Sociedade de Construções Lda., requerendo a 

aprovação do projecto para remodelação do edifício para escritórios. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do seguinte teor: 

“Somos de parecer que será de indeferir o projecto apresentado para remodelação de edifício 

existente para escritórios e restauração por incumprimento do D.L. 123/97 de 22/5. 

O indeferimento deverá ser feito com base legal na alínea a) do nº 1 do art. 24 º do D.L. 555/99 

de 16/12. 

Deverá proceder-se nos termos do C.P.A.” 

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

serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 41/2006 

JOSÉ AVENTINO DE AZEVEDO MAGALHÃES 

435 - No seguimento da deliberação nº 360 de 2006/08/08, foi novamente presente o processo 

de José Aventino de Azevedo Magalhães sito no lugar da rua da Ortigosa, nº 4 Almacave – 

Lamego, para apreciação da legalidade de aplicação de taxas agravadas. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em cumprimento da deliberação nº 360 de 8 de Agosto de 2006, informa-se que efectivamente 

não é admissível a cobrança de taxas com agravamento no caso de obras iniciadas sem 

licença. 

Efectivamente, a legalização de uma obra executada sem licença opera-se através de um 

processo de licenciamento normal, não podendo, assim, ficar sujeita ao pagamento de taxas 

agravadas, sob pena de violação do princípio constitucional da igualdade. 

Igualmente, o Supremo Tribunal Administrativo em Acórdão de 1 de Março de 1995, sobre o 

Recurso n.º 34763, refere que, relativamente ao agravamento de taxas de licenciamento de 

obras, tais taxas consubstanciam antes uma coima por um comportamento ilícito do recorrente 
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(contra - ordenação) e não uma verdadeira taxa, sinalagma da remoção por parte da Câmara 

de um limite jurídico à construção pelo particular. 

De igual forma, o Senhor Provedor de Justiça emitiu oportunamente recomendações, dirigidas 

a diversas autarquias, no sentido de ser abolida dos seus regulamentos a previsão do 

agravamento de taxas.” 

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

Mais deliberou que sejam efectuadas as alterações devidas nos regulamentos existentes sobre 

a matéria. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 95/2006 

DA FIRMA JOÃO DE MIRANDA BRÁS E FILHOS 

PESO DA RÉGUA 

436 - Foi presente um ofício da firma João de Miranda Brás e Filhos pedindo a aprovação do 

projecto de arquitectura de construção de um edifício na Av. Dr. Manuel de Arriaga. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“1.O processo em análise é relativo a pedido de licenciamento de edificação destinada a 

habitação colectiva, que a requerente pretende levar a efeito em terreno localizado à face da 

Avenida Dr. Manuel de Arriaga. 

2. Para o local foi já apresentado, em 2002, um pedido de informação prévia. 

3.O estudo apresentado inicialmente contemplava a criação de imóvel constituído por 9 pisos e 

recuado, ou sejam, dez pisos, sendo quatro deles destinados a garagem. 

4.A Câmara Municipal indeferiu a proposta apresentada, tendo sido indicadas as condições em 

que a proposta deveria ser revista de modo a poder ser merecedora de aprovação. 

5.A proposta então apresentada, e que viria a merecer aprovação, previa a construção de 

edifício constituído por um total de 8 pisos, sendo 2 destinados a estacionamento de viaturas e 

os restantes 6 destinados a habitação. 

6.De modo a diminuir o impacte provocado pelo número de pisos foi adoptada uma solução de 

tipo “escada”, com diversos alinhamentos para os diferentes pisos visíveis desde Sudoeste. 

7.A Câmara Municipal deliberou em 29 de Abril de 2003 deferir a proposta anotando que na 

apresentação do projecto de arquitectura deveria ser apresentado um estudo de impacte visual 

(vista do lado do Rio Douro) dos 2 pisos afectos a garagens. 

8.O projecto apresentado prevê a construção de edificação constituída por um total de 9 pisos, 

sendo que um deles é apenas preenchido por escada de acesso a piscina exterior e 

logradouro, dois destinados a estacionamento e seis destinados a habitação, sendo o último do 

tipo “recuado”. 

9.Os pisos de habitação serão ocupados com 10 fogos de tipo T3 e 1 do tipo T4. 

10.A proposta adopta também uma solução em que é previsto o desalinhamento dos planos de 

fachada para diversos pisos. 

11.Deste modo o piso designado como -3 e, que comporta a escada de acesso a logradouro, 

adopta um alinhamento, os pisos -2 e -1 são ligeiramente avançados, os pisos 0 a 4 adoptam o 

alinhamento do piso -3 e o piso 5 é considerado como “recuado”. 
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12.A solução apresentada parece-nos satisfatória para cumprimento das condições 

mencionadas à data da apreciação do pedido de informação prévia, sendo que a aplicação de 

diferentes materiais em conjugação com o jogo de volumes proposto contribuirá para a diluição 

da imagem geral do conjunto. 

13.O terreno possui uma área total de 1411 m2, sendo previstos 1913,60 m2 e 5740,80 m3 de 

construção, conduzindo a índices superficial e volumétrico de 1,36m2/m2 e 4,07m3/m2, 

respectivamente, em conformidade com os valores fixados no regulamento do Plano Director 

Municipal de 1,5m2/m2 e 4,5 m3/m2. 

14.Para os acabamentos exteriores são propostos os seguintes materiais: 

Placas cerâmicas nas dimensões de 60x60cm, na cor creme para as paredes de pisos de 

habitação. 

Painéis de chapa de alumínio para os pisos inferiores. 

Lamelado constituído por perfis de alumínio em vãos de pisos de estacionamento voltados ao 

rio. 

Guardas de varandas em perfis de alumínio e vidro. 

15.Embora não se veja qualquer objecção nos materiais indicados, julga-se que a dimensão 

das peças cerâmicas é reduzida, propondo-se a sua substituição por peças de maiores 

dimensões. 

16.Igualmente, somos de parecer que o nível em que se situa a escada de acesso a piscina e 

logradouro deverá ser revestido a xisto ou material aparente, com vista à diminuição do seu 

impacte e integração nas plataformas existentes no terreno. 

17.Pelo exposto, somos de parecer que embora não se veja inconveniente na aprovação do 

projecto de arquitectura, o requerente deverá, previamente, dar cumprimento ao disposto no 

ponto 7 da presente informação.” 

A Câmara deliberou por maioria com abstenção da Vereadora Elsa Maria de Carvalho Soares 

Peres Correia, indeferir o requerido, por não estar cumprida a obrigação estipulada em 

deliberação da Câmara de 29/04/2003, que é a apresentação de um estudo de Impacte Visual 

(vista do lado do rio Douro) dos dois pisos afectos ás garagens. 

O Presidente não participou nesta deliberação. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 96/2005 

DE JOSÉ MADEIRA FERNANDES SEARA 

LUGAR DE VILA SECA DE POIARES 

437- No seguimento da deliberação nº 361 de 2006/08/08, 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 25 de Julho 

de 2006.” 
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A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o projecto de acordo com a informação dos 

serviços. 

INSTITUTO DO AMBIENTE 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

438 - Foi presente um ofício do Instituto do Ambiente a enviar a Declaração de Impacte 

Ambiental, solicitando que sejam disponibilizados para consulta dos interessados. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“O Instituto do Ambiente enviou à Câmara Municipal de Peso da Régua a declaração de 

Impacte Ambiental, solicitando que sejam disponibilizados para consulta dos interessados. 

O Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Ambiente, com base no Parecer Final da 

Comissão de Avaliação, as Conclusões da Consulta Pública e a Proposta da Autoridade de 

Avaliação de Impacte Ambiental, emitiu Declaração de Impacte Ambiental favorável à 

alternativa SA2 para a Subestação de Vila Pouca de Aguiar e ao corredor 6 para a Linha 

Valdigem – Vila Pouca de Aguiar a 220 KV, condicionada ao cumprimento de algumas 

condições a atender em fase de Projecto de Execução. 

Entre estas, pelo interesse para a informação, destacam-se: 

1. Desenvolver uma alternativa local, na zona da Milnorte, com vista a minimizar a intrusão 

visual sobre essa área, devendo para o efeito ser elaborado um estudo com a identificação 

e avaliação dos impactes mais significativos e respectivas medidas de minimização, o qual 

deve ser apresentado no RECAPE. 

2. Na definição do traçado, há que tomar em consideração, entre outros, os pontos a seguir 

indicados, cuja concretização deverá ser detalhada no RECAPE: 

Assegurar a minimização dos impactes paisagísticos e patrimoniais do Alto Douro Vinhateiro, 

devendo para o efeito ser consultado o IPPAR -Norte; 

Não sobre passar as classes de Espaços Naturais, Outros Aglomerados e Terminal Ferroviário 

(no concelho de Peso da Régua). 

Tendo em conta o teor da DIA emitida, verifica-se que o corredor escolhido é precisamente o 6, 

em colisão com as preocupações da Câmara Municipal, pelos motivos oportunamente 

transmitidos, por ofício, ao Senhor Presidente do Instituto do Ambiente.  

Pelo que, em discordância com a Declaração emitida será de informar que: 

Continuamos a considerar preferível o corredor 1, exclusivamente para a área que atravessa o 

território do concelho de Peso da Régua, não havendo quaisquer reservas relativamente ao 

restante traçado através dos demais concelhos. 

O corredor 6 atravessa a ribeira de Covelinhas que integra uma área de Espaço Natural, em 

contradição com as orientações referidas na Declaração de Impacte Ambiental. 

Não nos parece possível ou compatível qualquer alternativa local, na zona da Milnorte, com 

vista a minimizar a intrusão visual sobre essa área, tendo em conta que o local deixado 

disponível para a localização da linha é exíguo e demasiado visível de toda a área a afectar a 

uso turístico, no âmbito do que se encontra previsto em plano especial designado por Plano de 

Ordenamento das Albufeiras da Régua e Carrapatelo. 
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A área de reserva para eventual transferência do terminal ferroviário de mercadorias não se 

considera uma classe de espaço, em contradição com o que é referido na DIA, abrangendo 

várias categorias da classe de Espaços Agrícolas e Florestais. 

O referido terminal não é, actualmente, uma prioridade da empresa exploradora da rede 

ferroviária nacional, pelo que não constará do próximo Plano Director Municipal, cuja revisão se 

encontra em adiantado estado de execução; 

O corredor 6 colide, em parte, com a proposta de expansão do aglomerado de Galafura, 

conforme proposta do projecto de revisão do Plano Director Municipal, cuja cópia se anexa 

(anexo 1). 

Poderá, eventualmente, ser aceite uma correcção ao traçado inicial que constitua uma 

alternativa para adequação do corredor, de acordo com os interesses da autarquia e das 

populações, sem por em causa os princípios que orientaram o estudo e levaram à escolha do 

corredor 6, apresentando-se, em anexo duas hipóteses (anexo 2). 

Em face do exposto, somos de parecer que seja, mais uma vez, manifestado o nosso 

desacordo com a proposta aprovada, dando conhecimento do mesmo à Rede Eléctrica 

Nacional, ao Excelentíssimo Senhor Secretário do Ambiente, ao Instituto do Ambiente e à 

CCDRN.” 

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

Mais deliberou que esta informação seja enviada para as instituições nela mencionadas. 

TRANSFERÊNCIA DE LICENÇA 

EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE JARDIM 

439 - Foi presente um ofício de Anabela Rocha Batista Pinto a requerer autorização para 

transferência de licença de exploração do quiosque Jardim na Praceta Comendador Delfim 

Ferreira. 

Traz parecer do jurista do Município do teor seguinte: 

“Assim sendo, e sem prejuízo de a autarquia dever deixar liberdade de comércio jurídico aos 

respectivos protagonistas, não pode esta deixar de clarificar a situação a fim de não ser 

confrontada com eventual reclamação ou reacção do titular quando e se lhe for feito cessar o 

período de licença ou concessão. 

E, na verdade, tendo a Câmara de se pronunciar e autorizar a transferência, não parece 

razoável que esta situação deixe de ser clarificada concretamente por todos os intervenientes a 

fim de não poderem vir a alegar que a Câmara permitiu uma situação dúbia. 

Assim sendo, a Câmara deverá condicionar a sua autorização de transferência ao seguinte: 

a) Clarificar a autorização que concede, que é a autorização para transferir o direito de 

ocupação da via pública até ao fim do prazo que deverá ser definido em concreto: 

b) Avaliar desde já o edifício, ficando definido o valor que, no final do prazo, o mesmo será 

adquirido pela Câmara nos termos do regulamento pelo valor que for agora fixado para ser 

posto a concurso ou demolido se a Câmara pretender requalificar o local. 

c) Obter prévio assentimento e concordância das partes para a deliberação concreta a 

tomar nos termos referidos. 
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Caso assim se proceda, evitar-se-ão graves problemas futuros. 

Aliás, nas transferências dos direitos, deve sempre a autarquia ter conhecimento directo da 

situação e condições da transferência, por motivos vários, quer sejam de assegurar a 

idoneidade e capacidade do novo titular que seja o de conhecer os valores que tal 

transferência, que, até para efeitos fiscais e ou de eventual preferência na aquisição do edifício 

possa exercer. 

Acrescento que esta intervenção não significa uma ingerência na actividade privada de 

valorização do respectivo património, antes se insere na tendência já exarada no novo 

arrendamento urbano, que é a necessidade de evitar mais valias exageradas e injustificadas 

quer com os direitos privados dos senhorios quer, aqui com maioria de razão, com o direito, 

público, de gerir o espaço público e de o rentabilizar da forma mais adequada. 

Creio que, com esta informação complementar, está a Câmara em condições de debater e 

decidir o pedido.” 

A Câmara deliberou por unanimidade, considerando o motivo ponderoso apresentado, 

autorizar a transferência. 

Mais deliberou que antes de se proceder à transferência, seja previamente avaliado o imóvel, 

por este ser propriedade do concessionário e que no trespasse conste claramente que o prazo 

é aquele que falta para completar os 5 anos, limite temporal do direito adquirido. 

Pelos vereadores do PS, foi presente uma declaração de voto do seguinte teor: 

“Votamos a favor da autorização de transferência e do procedimento de avaliação do imóvel, 

mas já nos abstemos no prazo fixado para a validade do trespasse, já que este motiva uma 

nova filosofia para este tipo de situação para a qual já não estamos de acordo.” 

PROCESSO DE OBRAS Nº 117/2003 

CASA DO POVO DE VILARINHO DOS FREIRES 

440 - No seguimento da deliberação nº 479 de 04/08/18, foi novamente presente o processo da 

Casa do Povo de Vilarinho dos Freires da obra de reconstrução e adaptação de um edifício a 

mini – bar para reapreciação. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à aprovação de projecto de arquitectura oportunamente aprovado em 2004.“ 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 126/2003 

CELESTINO MAGALHÃES FERNANDES 

NO LUGAR DO TAPADINHO – CANELAS 

441 - No seguimento do mandado de notificação MN 29/05 de 25 de Agosto de 2005, foi 

novamente presente o processo em epígrafe. 

Traz informação do Departamento de obras do teor seguinte: 

“Em face do incumprimento do mandado de notificação, somos de parecer que será de notificar 

pela segunda vez o Sr. Celestino Magalhães Fernandes nos exactos termos do anterior, com a 

menção de que em caso de incumprimento será proferida decisão no sentido da demolição.“ 
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A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços, mandando 

proceder em sua conformidade. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 128/2005 

DE JOSÉ MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA 

DA COSTA DO VALE DE GODIM 

442 - No seguimento da deliberação nº 222 de 26/04/2005, foi novamente presente o processo 

em epígrafe: 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“O processo em presença reveste-se de diversos aspectos a considerar e sobre os quais se 

informa: 

FRACCIONAMENTO DE PRÉDIO RÚSTICO 

O prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 00476/10490 era 

inicialmente um prédio indiviso e sem determinação de parte na posse de diversos 

proprietários. 

No passado foram sendo feitas diligências, pelos diversos proprietários junto da Câmara 

Municipal, no sentido de se avaliar a possibilidade de proceder à sua divisão em lotes, através 

de operação de loteamento 

Essas diligências revelarem infrutíferas devido à localização do prédio em área não incluída em 

aglomerado urbano, de acordo com o Plano Director Municipal. 

Actualmente, verifica-se que o referido prédio rústico 00476/180490 foi fraccionado, dando 

origem a três prédios, sem que tivessem sido cumpridos os procedimentos previstos no 

artigo50.º Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro, relativamente a fraccionamento de prédio 

rústico. 

Considerando o exposto, parece-nos estranha a forma como foram originados os novos 

prédios. 

PEDIDO DE LICENCIAMENTO 

Um dos actuais proprietários, Sr. José Maria da Conceição Teixeira apresenta um pedido de 

licenciamento de muro de vedação para um dos prédios originados pelo fraccionamento 

descrito. 

EDIFICAÇÕES E EMBARGOS 

Em 2004, por comunicação escrita de Alzira Graça Machado Nunes foi denunciada uma 

construção ilegal a ser levada a efeito por Leonel Pinto de Sousa, solicitando a verificação 

desta situação pela Câmara Municipal. 

A informação dos Serviços de Fiscalização elaborada sobre o assunto referia ter já sido, em 

Março de 2004, levantado o respectivo auto de contra – ordenação. 

Em Maio de 2005, os Serviços de Fiscalização procederam ao embargo dos trabalhos a levar a 

efeito por Leonel Pinto de Sousa, que incidiu sobre construção com a área de implantação de 

cerca de 29m2, conforme consta da folha 14 do respectivo processo. 
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O Sr. Dr. Nuno Machado, na qualidade de representante legal de Alzira Nunes remeteu, em 

Julho de 2005, à Câmara Municipal uma comunicação em que refere a existência de trabalhos 

em outra construção. 

Com base nesta comunicação e num pedido de esclarecimentos solicitados pela IGAT foi 

elaborada a nossa informação de 11 de Outubro de 2005. 

Em Novembro de 2005 foi lavrado o auto de embargo aos trabalhos de ampliação de 

edificação já existente no local. 

Actualmente, a Inspecção Geral da Administração do Território solicita informação actualizada 

sobre a matéria em causa. 

Igualmente, é solicitada informação actualizada por parte do Sr. Nuno Rafael Gouveia Teixeira. 

CONCLUSÃO 

Em face do que foi referido na presente informação, somos de parecer que: 

a) Sobre o primeiro aspecto da presente informação, seja solicitado à Direcção Geral dos 

Registos e do Notariado que nos informe sobre quais os procedimentos adoptados com vista 

ao esclarecimento da situação, enviando cópia da documentação relevante, designadamente 

cópia das descrições dos prédios; 

b) Quanto ao pedido de licenciamento de muro, não se proceda ao deferimento do pedido 

apresentado, sem que sejam devidamente esclarecidas as questões do ponto anterior; 

c) Relativamente aos embargos efectuados sobre as construções, verifica-se que os mesmos 

não foram cumpridos, conforme informação prestada pela Fiscalização, pelo que será de 

solicitar ao Exmo. Sr. Dr. Aguilar que proceda à elaboração de participação ao Ministério 

Público; 

d) Será ainda de notificar o proprietário para que no prazo de 60 dias proceda à demolição das 

partes levadas efeito sem o competente alvará de licença, em virtude das mesmas não serem 

passíveis de legalização por violação de disposições do Regulamento do Plano Director 

Municipal, designadamente, entre outras, sobre a altura máxima admissível das construções, 

devendo proceder-se nos termos do Código do Procedimento Administrativo; 

e) Seja feita informação à IGAT contendo o essencial da informação quanto às diligências que 

venham a ser decididas pela Câmara Municipal; 

f) Seja feita igual comunicação ao Sr. Nuno Rafael Gouveia Teixeira.” 

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

proceder em sua conformidade. 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta. E não havendo mais nada a tratar foi 

encerrada a reunião eram doze horas, da qual se lavrou a presente acta que por mim subscrita 

e vai ser devidamente assinada. 


