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ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 31 DE OUTUBRO DE 2006 

 

Nº 22/2006 

 

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: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Vereador. 

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

OUTRAS PRESENÇAS: Não houve. 

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria, com abstenção do Presidente da 

Câmara e do Vereador Vítor Manuel Ribeiro Fernandes de Almeida, Vereador. 

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. 

OBRAS ILEGAIS NA ÁREA CLASSIFICADA DO ALTO DOURO VINHATEIRO NO LUGAR 

DA PONTE – COVELINHAS 

459 – Foi presente um ofício do Sr. José João Xavier Tomás, residente no lugar do Combano, 

freguesia de Covelinhas, a solicitar certidão referente á construção de uma obra ilegal, sobre o 

ribeiro de Covelinhas. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“1 - O IPPAR solicita esclarecimentos sobre obras levadas a efeito na área classificada do Alto 

Douro Vinhateiro, designadamente sobre a alteração de pontão, execução de escadas em 

betão armado de acesso ao ribeiro, colocação de elementos de vedação e substituição de 

alvenarias de pedra por blocos de cimento, todas no Lugar da Ponte, sobre o ribeiro de 

Covelinhas. 

2 -Também sobre este assunto, o Sr. José João Xavier Tomás solicita, para efeitos judiciais, a 

emissão de certidão referente à construção de uma obra ilegal, mais concretamente sobre o 

pontão construído sobre o ribeiro de Covelinhas. 

3 - De acordo com a informação da fiscalização, os trabalhos descritos no ponto 1 foram 

levados a efeito por diversas pessoas, tendo os muros de vedação sido executados pelos 
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respectivos proprietários, a saber, Srs. Eng.º Ferreira de Lemos e Carlos Gomes Querido, e os 

trabalhos de alteração de pontão e escadas de acesso pelo Sr. Manuel Souto Gomes Querido. 

4-Somos de parecer que será de notificar os Srs. Eng.º Ferreira de Lemos, Carlos Gomes 

Querido e Manuel Souto Gomes Querido que deverão, 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 sem a 

posse do competente alvará de licença de construção. 

5-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 Directos Municipal. 

6.Em caso de incumprimento proceder-se-á nos termos previstos na legislação em vigor. 

7-Quanto à emissão da certidão requerida, nada há a opor.” 

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

proceder em sua conformidade. 

 
Mais deliberou mandar informar o IPPAR dos procedimentos efectuados neste processo. 

PROPOSTA 

CAPELA DAS SETE ESQUINAS 

460 – Foi presente uma proposta do Senhor Vice – Presidente do teor seguinte: 

“Considerando que no Programa Operacional da Cultura no âmbito deste quadro comunitário 

ainda existe a possibilidade de Candidatura à medida 1.1 para recuperação e animação de 

sítios históricos e culturais, considerando-se as obras de recuperação da Capela das Sete 

Esquinas como objecto para o consignado na acção 1. 

Proponho a apresentação de uma candidatura à medida acima mencionada de acordo com a 

alínea f) do nº4 do artigo 64, da lei nº 169/99 de 18 Setembro. 

Assim como a abertura de uma conta bancária para a referida candidatura, com o nome de 

“Capela das Sete Esquinas”.“ 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 17 de Outubro a 30 de Outubro/06 – Saldo do dia 30 de Outubro – 

Duzentos e noventa oito mil, novecentos e quarenta e sete euros. 

COMPRA DE SEPULTURA DE MARIA OLÍVIA PINTO DE MOURA CEMITÉRIO DO PESO 

DA RÉGUA 

461 - Foi novamente presente um ofício de Maria Olívia Pinto de Moura requerer a compra de 

sepultura. 

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: 
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“O requerido está de acordo com a deliberação nº 201 de 30 de Março de 2004, (a sepultura 

em causa já se encontra ocupada) e segundo a informação recolhida pelo fiscal municipal junto 

do coveiro em 02/09/2006, este não vê qualquer inconveniente no requerido. Sou pois do 

parecer que deve ser rectificada a deliberação nº 423 de 03/10/2006.” 

A Câmara deliberou por unanimidade, rectificar a deliberação nº 423 de 3/10/2006, autorizando 

o requerido. 

 
CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE TERRENO EM 

TALHÃO DE CEMITÉRIO 

462 - Foi presente um requerimento de Maria Amélia Monteiro e Filhos, requerendo a 

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

1,50 m, no talhão n.º 15, tabuleiro superior virado a poente do cemitério de Godim. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

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

permanente de terreno em talhão de cemitério, nas dimensões de 1,50 metros por 2,00 metros, 

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

de 30 de Março de 2004.” 

 
A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido. 

CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE TERRENO EM 

TALHÃO DE CEMITÉRIO 

463 - Foi presente um requerimento de Maria Helena Silva Rodrigues e Filhos, requerendo a 

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

1,00 metros, no talhão nº18, 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 nº 201 

de 30 de Março de 2004.” 

 

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido. 

PUBLICIDADE 

MONTAGEM DE AMPLIFICAÇÃO SONORA 

464 - Foi presente um ofício da firma Publicidade a pedir autorização para a montagem da 

ampliação sonora nas ruas da cidade da Régua para as Festas de Natal. 

Traz informação do Chefe da Divisão Administrativa e Financeira do teor seguinte: 

“Tem sido autorizado pela Câmara Municipal “deliberação”, desde há muitos anos, este tipo de 

instalação, ao requerente. 

O pedido, encontra-se previsto no nº1 do art. 19 da tabela de taxas e licenças, sendo a taxa a 

pagar de 6.60 €/semana ou 32.98 €/mês. 

È o que me cumpre informar.” 
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A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido de acordo com a informação dos 

serviços. 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

PEOE-ILE-CRIAÇÃO DE UMA NOVA ENTIDADE 

465 - Foi presente um ofício do Instituto do Emprego e Formação Profissional a pedir parecer 

sobre a criação de uma actividade de restauração (CAE: 55306), a instalar na Av. Sacadura 

Cabral, lugar do Tanque Redondo, Godim, Peso da Régua. 

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável. 

13º MODIFICAÇÃO ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA, DESPESA E PLANO DE 

IMVESTIMENTOS 

466 - Foi presente a 13ª alteração ao Orçamento da Receita de reforços no valor de 496 

801,03 €, Orçamento da Despesa de reforços no valor de 1 088 301,03 €, diminuições no valor 

de 591 500,00 € e Plano de Investimentos de reforços no valor de 881 801,03 € e diminuições 

no valor de 385 000,00 €. 

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

contra dos vereadores do PS, aprovar a alteração proposta. 

Os Vereadores do PS votaram contra porque a alteração proposta modifica e altera o 

orçamento inicial aprovado. 

GARÇA EDITORES 

467 - Foi presente um ofício da Garça Editores a propor a aquisição de exemplares de textos 

durienses contemporâneos “Palavras que o Douro tece”. 

Traz informação do Vice – Presidente do teor seguinte: 

“Proponho aquisição de 100 exemplares para fundo documental da biblioteca e ofertas da 

Autarquia.” 

A Câmara deliberou por unanimidade, adquirir 101 livros. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE – RELATÓRIO DA COMISSÃO TÉCNICA DE APOIO AO 

PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA GERAL 

468 - Foi presente um ofício do Ministério da Saúde a remeter cópia do Relatório da Comissão 

Técnica de Apoio ao Processo de Requalificação da Rede de Urgência Geral para sua 

apreciação. 

A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento do relatório.  

Mais deliberou aprovar o estudo de suporte para a manutenção dos serviços de urgência 

elaborada pela Câmara Municipal e remetê-lo ao Primeiro Ministro, ao Ministro da Saúde, á 

Comissão Técnica que elaborou o relatório acima citado e a todas as entidades que estão 

interessadas neste processo. 
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ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 

PROPOSTA 

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

“A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, foi aprovada por deliberação 

da Câmara nº 686 de 07 de Dezembro de 2004. 

De acordo com a legislação em vigor esta comissão é coordenada pelo Presidente da Câmara, 

que pode efectuar convites a entidades e personalidades para a sua composição. 

Assim para esta comissão proponho: 

A integração de um elemento das organizações de produtores florestais. 

-A Associação Florestal do Vale do Douro Norte 

O convite ás seguintes entidades e personalidades: 

-Um elemento da Escola Profissional do Rodo. 

-Eng.ª Técnica – Ana Carolina Aguiar Costa – Técnica do Gabinete Técnico Florestal. São 

retirados da actual Comissão: 

-Eng.ª Susana Cristina Guedes Borges Martins, Prof. Salvador da Costa Ferreira, Eng.º Mário 

Francisco Cancela M. Montes.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

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

“O movimento associativo constitui uma das principais riquezas sobre as quais assenta a 

identidade de um Concelho, não só porque promove a integração social, mas também porque 

assume um papel determinante na promoção e formação cultural, desportiva, recreativa e 

social, substituindo a própria intervenção do Estado. 

O empenhamento que os dirigentes associativos põem no dia a dia nas Instituições que 

dirigem, é realmente louvável e traduz-se naturalmente num trabalho em prol de toda a 

comunidade, que devemos reconhecer, agradecer e incentivar. 

Tendo por base as actividades de formação desportiva desenvolvidas e a própria dinâmica 

associativa, aliadas ao trabalho que a Autarquia pretende desenvolver em parceria com as 

Associações, de forma a rentabilizar recursos disponíveis e diversificar a oferta desportiva e 

cultural no concelho e de acordo com a alínea b) do número 4, do artigo 64, da Lei nº 169/99 

de 18 de Setembro, proponho a atribuição dos seguintes subsídios: 

-Sport Clube da Régua.................................................................13 000,00 € 

-Clube de Caça e Pesca do Alto Douro........................................10 000,00 € 

-Associação Desportiva de Godim..................................................5 000,00 € 

Com a aprovação desta Proposta, o pagamento será feito por conta, ou seja, de acordo com a 

disponibilidade financeira do Município.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

471 - Pela Vereadora do Pelouro da Cultura foi presente a seguinte proposta do teor seguinte: 
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“Foi presente ofício de Carlos António Martins Castro Faustino, para apresentação da obra 

intitulada “Vida e Obra de D. Manuel Vieira de Matos” e pedido de patrocínio desta Autarquia 

para publicação da mesma. 

O autor da obra justifica o pedido de patrocínio com o facto de D. Manuel Vieira de Matos ser 

natural do concelho do Peso da Régua e pelo contributo dado ao desenvolvimento cultural, 

religioso e social das Dioceses, factos referenciados e evidenciados na obra. 

Sou de opinião que a Câmara Municipal do Peso da Régua deve patrocinar a publicação da 

obra referenciada em epígrafe. Deixo, no entanto, à consideração superior de V. Ex.ª o valor do 

subsídio a atribuir.” 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante de 10% do valor 

proposto, ou seja 394,00 €. 

PROPOSTA 

472 - Pela Vereadora do Pelouro da Cultura foi presente uma proposta do teor seguinte: 

“Foi presente ofício de Altino Moreira Cardoso, escritor reguense, a solicitar o apoio da Câmara 

Municipal do Peso da Régua através da aquisição de exemplares da obra. 

Tendo em conta que o Grande Cancioneiro do Alto Douro se afirma como um trabalho de 

investigação de tradições que identificam o Alto Douro, cujo contributo histórico é reconhecido 

por diversas individualidades, sou de opinião que a Câmara Municipal do Peso da Régua deve 

adquirir alguns exemplares da obra supra referenciada, cujo preço de capa é 20€.” 

A Câmara deliberou por unanimidade adquirir 50 livros. 

PROPOSTA 

473 - Pela Vereadora do Pelouro da Cultura foi presente uma proposta do teor seguinte: 

Foi presente ofício de António José Borges, escritor reguense, para apresentação da obra 

intitulada “Timor – As Rugas da Beleza”, da qual propõe que sejam adquiridos alguns 

exemplares. 

“Sou de opinião que a Câmara Municipal do Peso da Régua deve adquirir 25 exemplares da 

obra supra referenciada, cujo preço de capa é 12€.” 

A Câmara deliberou por unanimidade adquirir 50 livros. 

PROPOSTA 

474 - Pela Vereadora do Pelouro da Cultura foi presente uma proposta do teor seguinte: 

“Foi proposto pelo Arquivo da Imagem a realização de uma Exposição histórico – fotográfica 

em Peso da Régua sobre acontecimentos históricos no Douro, como A Monarquia do Norte; A 

Questão do Douro; 80 à hora; Festa da Árvore; General Humberto Delgado e Festas e 

Romarias do Douro. 

Para a realização desta exposição, o Arquivo da Imagem solicita ao Município a cedência de 

espaço, convite a uma turma de História e outra de Informática de uma escola da cidade para 

que visitem a exposição, envio de convite pelo protocolo oficial da Autarquia, sendo a 

concepção gráfica e impressão da responsabilidade do proponente. A tudo acresce o valor de 

500€, de acordo com a proposta, para comparticipação de despesas de exposição. 
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O Arquivo da Imagem propõe que a exposição se realize antes do final deste ano, 

preferencialmente, durante o mês de Novembro. 

Considero importante a realização desta exposição, deixando, no entanto, à consideração de 

V. Ex.ª a possibilidade de se agendar para uma data que a Autarquia considere mais oportuna.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

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

“O conhecimento, estudo, protecção, valorização e divulgação do Património Cultural deve ser 

uma prioridade da política cultural deste Município, considerando-se que “todos os bens que, 

sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural 

relevante, devam ser objecto de especial protecção e valorização” (Lei n.º 107/2001), uma 

tarefa que incumbe em primeiro lugar ao Estado, mas também às Autarquias Locais. 

Neste sentido, a protecção da Capela das Sete Esquinas, através de um enquadramento legal 

específico, para além da distinção que conferirá à localidade, criará as condições para a sua 

cuidada conservação e valorização, ao mesmo tempo que potenciará os seus valores e 

características intrínsecas. 

Assim sendo, propõe-se a classificação da Capela das Sete Esquinas como Imóvel de 

Interesse Municipal, numa área delimitada que envolvem directamente a Capela, classificação 

que não deverá ser considerada de forma alguma como um travão ao progresso, mas antes 

um factor de desenvolvimento equilibrado, planificado e sustentado, com reflexos directos na 

melhoria da qualidade de vida das populações. 

Esta classificação cabe à Câmara Municipal, conforme a Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, 

que diz na alínea b) do n.º 2 do artigo 20º que é competência dos órgãos municipais “proceder 

à classificação de imóveis, conjuntos ou sítios considerados de interesse municipal e assegurar 

a sua manutenção e recuperação. 

Caso se considere positiva a presente proposta, deverá iniciar-se a instrução do processo de 

classificação através de despacho a determinar a sua abertura a que se seguirá a publicação 

do edital que determina a abertura do respectivo procedimento, acto que será comunicado ao 

IPPAR para efeitos de registo conforme o disposto no n.º 4 do artigo 94.º da Lei n.º 107/2001, 

de 8 de Setembro. 

O procedimento de classificação deverá ser concluído no prazo máximo de um ano, nos termos 

da lei.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 

PEDIDO DE PARECER 

MANUEL COUTINHO RODRIGUES PATRÃO 
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476 - Foi presente um ofício de Manuel Coutinho Rodrigues Patrão solicitando parecer para a 

emissão de certidão de dois prédios. 

Traz informação da Divisão Técnica 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 dar parecer favorável ao requerido. 

PEDIDO DE PARECER 

CARLOS ALBERTO MARTINS FIGUEIREDO 

477 - Foi presente um requerimento de Carlos Alberto Martins Figueiredo, solicitando o parecer 

para a constituição de compropriedade na venda que pretende fazer do prédio rústico sob o 

artigo 376-D, da freguesia de 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 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 dar parecer favorável ao requerido. 

AUTO DE VISTORIA 

478 - 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 29 de Maio 2006, do Exmo. Sr. Vereador Engenheiro Mário 

Montes, a imóvel sito em Caldas do Moledo, freguesia de Fontelas e pertencente a Silvina 

Guedes de Carvalho. 

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: 

1 - O imóvel é de construção antiga e encontra-se em mau estado geral de conservação. 

2 - O interior da parte da construção vistoriada apresenta diversas deficiências, 

designadamente: 

- Pavimento em madeira com sinais visíveis de degradação; 

- Caixilharias com deficiente funcionamento e com vidros partidos, não assegurando a 

estanquicidade necessária; 

- Vestígios de infiltrações em tectos de algumas dependências; 

- Ausência de instalação sanitária; 
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- Ausência de redes domésticas de abastecimento de água e drenagem de esgotos; 

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 execução dos trabalhos de conservação 

necessários que deverão incluir, entre outros, a reparação da cobertura e paredes exteriores, 

de modo a evitar infiltrações, reparação ou substituição de caixilhos com deficiências e 

reposição de pavimentos e pintura de revestimentos de paredes interiores e exteriores. 

b)Os trabalhos a executar deverão incluir a instalação, com todos os seus componentes, de 

redes de abastecimento de águas e drenagem de esgotos. 

c)Fixar o prazo para as tarefas mencionadas nas alíneas a) e b) em 60 dias. 

d)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. 

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

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

mandando proceder em sua conformidade. 

Mais deliberou que esta deliberação seja enviada ao coordenador do GTL (Gabinete Técnico 

Local). 

AUTO DE VISTORIA 

479 - 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 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 na Rua da Lousada, freguesia de Godim e pertencente a Maria de Lurdes 

M. Gonçalves. 

Nos termos do disposto no mesmo artigo 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 muito antiga e apresenta algumas deficiências ao nível de 

conservação, designadamente, de revestimento de paredes e coberturas. 

2-A parede voltada a sul do piso superior e revestida a soletos de ardósia apresenta 

irregularidades no assentamento das peças, que poderão ser susceptíveis de permitir 

infiltrações de água de chuva. 

3-A estrutura da cobertura, com especial incidência para as peças de remate de beirados e 

réguas de forro inferior da estrutura, encontram-se em deficiente estado geral de conservação. 
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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 deverá ser notificado para proceder à execução dos trabalhos de conservação 

e reparação necessários de modo a fazer cessar as deficiências indicadas. 

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 no C.P.A.” 

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

mandando proceder em sua conformidade. 

AUTO DE EMBARGO 

AUGUSTO LACERDA DE QUEIROZ 

480 - No seguimento da deliberação nº 212 de 26/04/2005, foi novamente presente o presente 

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

“Somos de parecer que será de notificar o Sr. António Augusto Lacerda de Queiroz, 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 nº1 do Artigo 348º 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 artº103 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. 

EDIFICIO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE ANTÓNIO JÚLIO M. MESQUITA 

481 - No seguimento da deliberação nº193 de 2006/04/04, foi novamente presente o processo 

em epígrafe, com informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 
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“Em face do que consta na informação da fiscalização, verifica-se que os trabalhos executados 

não correspondem aos indicados nos mandados de notificação. Assim, somos de parecer que 

será de retomar o que consta na nossa informação de 2006.01.27 a fls. 36 do processo”. 

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

serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº91/2006 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

482 - Foi novamente presente o processo da Santa Casa da Misericórdia, para a aprovação do 

projecto de construção de um edifício destinado a habitação unifamiliar. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à aprovação de projecto de arquitectura para construção de edifício destinado à 

habitação colectiva”. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura. 

O Presidente da Câmara não participou nesta deliberação. 

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. 


