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ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 05 DE SETEMBRO DE 2006 

 

Nº 18/2006 

 

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

VEREADORES PRESENTES: Vítor Manuel Ribeiro Fernandes de Almeida, José Manuel 

Gonçalves, Elsa Maria de Carvalho Soares Peres Correia, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes, Andreia Catilina Soares Coutinho Simões, Maria José Fernandes Lacerda. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Não houve. 

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

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

munícipe: 

- José António Soares, residente na Avenida João Franco, expôs à Câmara o problema do 

funcionamento dos bares existentes na Avenida João Franco, junto da sua habitação que 

funciona após o horário de encerramento não o deixando descansar. 

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada por maioria, com a abstenção do Presidente 

Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves e os Vereadores Vítor Manuel Ribeiro 

Fernandes de Almeida e Elsa Maria de Carvalho Soares Peres Correia. 

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 22 de Agosto a 04 de Setembro/06 – Saldo do dia 04 de Setembro/06 

– Quatrocentos e dois mil, novecentos e dezoito euros e um cêntimo. 

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

382 - Foi presente uma carta da Comissão de Festas em honra de S. Leonardo e Santa 

Bárbara, solicitando um donativo para as festas que se realizaram nos dias 18, 19, 20 e 21 de 

Agosto do corrente ano. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio de 1.000 €. 
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PEDIDO DE CARTÃO DE FEIRANTE 

383 - Foi presente um requerimento de Júlia da Silva Parente, residente na Rua Campo Longo, 

freguesia de Chavães, concelho de Tabuaço, requerendo o cartão de feirante, para venda de  

churrasco. 

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“O pedido não está em condições de ser deferido. 

As concessões de cartões de feirantes encontram-se suspensas desde 11-03-1998.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido. 

PEDIDO DE CARTÃO DE FEIRANTE 

384 - Foi presente um requerimento de Anabela Maria Pinto, residente no Bairro das Alagoas, 

freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua, requerendo o cartão de feirante, para venda 

de vestuário. 

Traz informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“O pedido não está em condições de ser deferido. 

As concessões de cartões de feirantes encontram-se suspensas desde 11-03-1998.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido. 

11ª MODIFICAÇÃO ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DESPESA E PLANO DE 

INVESTIMENTO 

385 – Foi presente a 11ª alteração ao Orçamento de Despesa no valor de 166.000,00 € e ao 

Plano de Investimento no valor de 572.000,00 €. 

A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Vereadores do P.S., aprovar a 

alteração apresentada. 

Foi presente uma declaração de voto dos Vereadores do P.S. do seguinte teor: 

“Votamos contra porque com esta alteração está desvirtuado o projecto inicial do orçamento”. 

 

ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 

DESPACHO 

386 – Pelo Vice – Presidente foi presente um despacho do seguinte teor: 

“Considerando, o pedido de substituição apresentado pelo Chefe Divisão da DSBSU, Eng. 

António José Espírito Santo em 25 de Julho de 2006 das Comissões para as quais tinha sido 

nomeado, em virtude das novas funções que exerce, que o obriga “ a estudar e a estar atento a 

uma nova legislação, virada para as águas domésticas, residuais, pluviais, fossas, furo, leis 

laborais” e pelo facto de se encontrar em período de férias desde 29 de Agosto de 2006. 

Tendo a comissão de análise de propostas de reunir urgentemente para elaboração do 

relatório de três obras Públicas colocadas a concurso, em virtude dos prazos que têm de ser 

cumpridos pelas candidaturas a fundos comunitários. 

Assim e para dar cumprimento ao estabelecido no Decreto – Lei nº 55/99 de 2 de Março do 

regime jurídico das empreitadas de obras públicas, no seu art. 60º, dada a urgência do assunto 



 3 

nomeio a Eng.ª Helena Isabel Borges Pinto dos Santos para a referida comissão, devendo o 

presente despacho ser ratificado na reunião de câmara”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Vice-Presidente e aprovar a 

nova comissão. 

PROPOSTA 

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

“Nos termos do nº 4 do art. 112 do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis -CIMI aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 287/2003 de 12 de Novembro, proponho que a Câmara Municipal do Peso 

da Régua fixe as seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para vigorarem na 

cobrança a efectuar no ano de 2007: 

Prédios Urbanos – 0,7% 

Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,4% 

Mais proponho que a presente seja remetida á Assembleia Municipal para competente 

deliberação, nos termos da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro.” 

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

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

PROPOSTA 

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

“De acordo com o Art. 18º da Lei nº 42/98, de 06 de Agosto, a derrama reforça as capacidades 

financeiras dos Municípios. 

Assim, além das formas normais de financiamento (fundos comunitários, empréstimos, etc...), a 

derrama é um outro modo importante para o equilíbrio financeiro municipal. 

As últimas cobranças de derrama efectuadas, tributaram, praticamente contribuintes 

colectados, em sede do IRC, com estabelecimentos estáveis, delegações ou representações 

na área do concelho reguense; 

A Câmara Municipal do Peso da Régua tem em curso obras de elevado valor, que obrigam a 

um esforço financeiro extraordinário por parte da Autarquia; 

Considerando que a derrama incide unicamente sobre o lucro que cada sujeito passivo de IRC 

obtém, proponho: 

1º O lançamento de uma derrama á taxa de 10% para o ano de 2007, nos termos do artº 18º da 

Lei nº 42/98, de 06 de Agosto, relativa á matéria colectável de IRC, do ano económico de 2006;  

2º Que a presente proposta seja enviada á Assembleia Municipal, para a respectiva 

autorização, nos termos da alínea f) do nº 2 do art. 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro.” 

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do P.S. aprovar a proposta 

apresentada. 

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

Foi presente a declaração de voto dos Vereadores do P.S. do seguinte teor: 

“Em determinadas circunstâncias, o lançamento de derrama é vantajoso e necessário para um 

município. Designadamente pelas receitas que permite arrecadar e por ser uma das poucas 
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formas das empresas, com sede noutros concelhos, deixarem uma parte dos seus lucros em 

zonas onde também os obtêm. 

É evidente que a derrama, como mais um imposto, tem inconvenientes, pelo que o seu 

lançamento deve ser determinado em conjugação com a política de desenvolvimento que se 

quer para o Concelho. 

De alguns anos para cá as circunstâncias aconselharam o Município do Peso da Régua a fazer 

uso da possibilidade de lançar a derrama. E foi isso que foi realizado em seis dos oito anos de 

gestão municipal Socialista. 

Só que – é importante recordá-lo – sempre o PSD, então na oposição, se opôs e votou contra. 

E em Junho de 2005, na Assembleia Municipal que discutiu e aprovou o lançamento da 

derrama para o ano de 2006, o PSD, pelo seu porta-voz de então, Eng.º. Nuno Gonçalves, 

mais uma vez se opôs e afirmou que a derrama seria altamente prejudicial para o 

desenvolvimento do Concelho e designadamente para os comerciantes da Régua. Votou e fez 

votar o PSD contra a proposta. 

Contudo, ironia do destino, um dos seus primeiros actos como Presidente de Câmara foi 

enviar, de livre vontade, a deliberação da Assembleia Municipal para os Serviços de Finanças, 

para que a mesma tivesse efeitos práticos. 

Nós, hoje como ontem, continuamos a pensar que as circunstâncias ainda conduzem à 

necessidade do lançamento da derrama. 

Mas, se as receitas da derrama são importantes é, também, muito importante a coerência nas 

palavras, actos e decisão políticas. 

Os Reguenses, decerto, não compreenderão que alguém que durante anos e ainda em finais 

de Junho de 2005 – então na oposição e em plena pré – campanha eleitoral autárquica – 

afirmava ser contra o lançamento de derrama por esta ser prejudicial ao Concelho, 

nomeadamente aos comerciantes, venha agora, em Setembro de 2006, já no poder, “dar o dito 

por não dito” e propor o lançamento da derrama. 

O que era prejudicial para a Régua e comerciante nas palavras da então oposição, deixou de o 

ser, agora, para o actual poder. 

Os Vereadores Socialistas, cientes das suas responsabilidades políticas, perante todas as 

circunstâncias atrás referidas, decidem não querer participar nesta hipocrisia política e por isso 

se abstêm.” 

 

O Presidente da Câmara apresentou a seguinte declaração de voto: 

“Não está em causa qualquer hipocrisia política. Está apenas em causa o assumir de 

responsabilidades por parte de quem tem agora a tarefa de gerir os destinos do Concelho. 

Nunca em momento algum dissemos que éramos contra a derrama, pura e simplesmente 

afirmamos que ela deveria ser lançada no pressuposto que o imposto arrecadado pudesse vir a 

ser uma mais valia e um meio de beneficiar os empresários e comerciantes do nosso 

Concelho, e não simplesmente uma verba que entrava nos cofres da Câmara e se esgotava 

sem os resultados palpáveis que viemos a verificar para além da existência de uma grande 
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dívida por parte da Autarquia que neste momento é preciso saldar. É assim necessário obter 

receitas. Sejamos coerentes. A prática do anterior executivo era gerir as receitas arrecadadas 

pela derrama não para beneficiar aqueles que as pagavam directamente mas sim para 

qualquer outro tipo de despesas. Naturalmente quem lança um imposto não o faz por gosto ou 

para prejudicar alguém. É lançado este imposto pela necessidade de obter receitas para fazer 

face ao desenvolvimento necessário para o nosso concelho, desenvolvimento esse que 

infelizmente, volvidos 8 anos onde a derrama foi aplicada em 6 deles acabou por não se 

verificar. 

Por todos os factos evocados, apresentamos esta proposta e a votamos favoravelmente.” 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 

IMÓVEL EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

MARIA ODETE PINTO MESQUITA 

RUA JOSÉ VASQUES OSÓRIO 

PESO DA RÉGUA 

389 - No seguimento da deliberação n.º 85 de 06/02/07 e do mandado de notificação n.º 16/06, 

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

Obras do teor seguinte: 

“O notificado apresenta exposição na sequência do mandado de notificação n.º 16/2006 de 10 

de Fevereiro de 2006, elaborado na sequência da vistoria técnica 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. 

Nesta, o signatário da exposição refere que o imóvel tem cerca de 100 anos, estando o 

estabelecimento do r/c arrendado há mais de 40 anos, sendo durante tal período de tempo, as 

obras feitas por senhorio e inquilino. 

E, apesar de considerar que alguns dos trabalhos poderão ser da responsabilidade do 

inquilino, e possam ascender a alguns milhares de euros, a serem efectuados colocam em 

perigo a estrutura do edifício. 

Por fim, é indicado o valor do arrendamento, equivalente a €83,40/mês. Apesar do que é 

referido na exposição, os trabalhos em causa e indicados no auto de vistoria resumem-se a 

obras de conservação, que terão um carácter, eventualmente, mais profundo devido aos anos 

sem que quaisquer trabalhos de conservação tivessem sido feitos. 

Pelo exposto, somos de parecer que será de repetir o mandado de notificação, nos exactos 

termos do anterior, devendo ser comunicado que em caso de incumprimento, o notificado 

incorre na prática de crime de desobediência, previsto e punido pelo Artigo 348.º do Código 

Penal.” 

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

sua conformidade. 
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IMÓVEL EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

JOSÉ ALMEIDA VASQUES OSÓRIO 

AVENIDA JOÃO FRANCO E RUA DA ALEGRIA 

PESO DA RÉGUA 

390 - No seguimento da deliberação n.º 192 de 06/04/04, foi novamente presente o processo 

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

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

elaborado o mandado de notificação 09/2006, concedendo o prazo de trinta dias úteis para 

execução dos trabalhos necessários à salvaguarda de segurança de pessoas e bens. 

Por informação dos Serviços de Fiscalização de 21 de Agosto verifica-se que o mesmo não foi 

cumprido. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As quantias despendidas, incluindo indemnização ou sanções pecuniárias que a administração 

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

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

efeito) serão cobradas judicialmente em processo de execução fiscal. 

Pelo exposto, e sem que tenha sido dado cumprimento ao mandado de notificação, somos de 

parecer que sejam encetadas as diligências necessárias à posse administrativa, nos termos 

previstos no n.º 1 do Artigo 91.º do mesmo diploma, devendo proceder-se nos termos do 

Código do Procedimento Administrativo.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar repetir o mandato de notificação nos exactos 

termos do anterior. 

CONSTRUÇÃO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

MARIA ODETE SOBRAL CORREIA 

RUA CRUZ DAS ALMAS 

PESO DA RÉGUA 

391 - No seguimento da deliberação n.º 80 de 06/02/07 e do mandado de notificação n.º10/06, 

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

Obras do teor seguinte: 
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“Após vistoria realizada nos termos do disposto no Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro foi 

elaborado o mandado de notificação 10/2006, concedendo o prazo de quarenta e cinco dias 

úteis para execução dos trabalhos de reparação e conservação necessários.  

Por informação dos Serviços de Fiscalização de 20 de Junho p.p. verifica-se que o mesmo não 

foi cumprido. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empresas titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas de classe e categorias 

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

As quantias despendidas, incluindo indemnizações ou sanções pecuniárias que a 

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

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

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar repetir o mandado de notificação nos exactos 

termos do anterior. 

AUTO DE EMBARGO 

HAGES – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LD.ª 

PESO DA RÉGUA 

392 - Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente o processo de Hages – Sociedade de 

Construção, Lda., com informação do seguinte teor: 

“Somos de parecer que será de notificar o embargado que os trabalhos se encontram 

formalmente embargados, sendo que em caso de incumprimento poderá incorrer em prática de 

crime de desobediência, punível nos termos da lei. 

Quantos aos procedimentos a adoptar com vista à eventual legalização, verifica-se que o 

projecto para a emissão de alvará de autorização administrativa, foi já apresentado à Câmara 

Municipal, encontrando-se em tramitação. 

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, termos do disposto no n.º 3 do artigo 103.º do Decreto – Lei 555/99 de 16 

de Dezembro, é interdito o abastecimento de energia eléctrica, gás e água às obras 

embargadas, deverá, para o efeito, ser notificado o acto que 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. 

QUEIXA DE INSALUBRIDADE 

JOSÉ CELESTE GONÇALVES 

AV. DR. MANUEL DE ARRIAGA 

PESO DA RÉGUA 

393 - No seguimento da deliberação n.º 150 de 06/03/21 e do mandado de notificação n.º 

28/06, foi novamente presente o processo em epígrafe com informação do Departamento 

Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em face do incumprimento, somos de parecer que será de proceder nos termos da nossa 

informação de 15.03.06, a fls. 8 do processo.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar notificar nos exactos termos do mandado 

anterior. 

LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA 

MARIA DE FÁTIMA SILVA PINTO 

RUA GUEDES DE AMORIM 

PESO DA RÉGUA 

394 - No seguimento da deliberação n.º 310 de 06/06/27 e do mandado de notificação n.º 

56/06, foi novamente presente o processo em epígrafe, com informação do Jurista do 

Município do teor seguinte: 

“Pode ser executada a garantia mas conviria ouvir o gerente ou seja: conviria verificar em auto 

as deficiências e notificar o responsável para as suprir num prazo razoável sob pena de 

execução coerciva e pagamento através de garantia bancária. 

Deve fazer-se um orçamento dos trabalhos e enviá-lo à responsável.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer do Jurista do Município, 

mandando proceder em sua conformidade. 

AUTO DE DESOBEDIÊNCIA A EMBARGO 

EMPRESA HAGES – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LD.ª 

QUINTA DE SANTA MARIA – GODIM 

PESO DA RÉGUA 

395 - No seguimento da deliberação n.º 365 de 06/08/08, foi novamente presente o processo 

em epígrafe com informação do Jurista do Município do teor seguinte: 

“Face à existência de desobediência creio que deverá ser o Ministério Público a indagar as 

condições em que os factos ocorreram e a qualificar o comportamento representado pelos 

factos descritos pela fiscalização. Não parece que deva ser a Câmara a interpretar os referidos 

factos e, uma vez que o direito violado é tutelado no interesse do Estado e não da Câmara, 

entendo dever fazer-se a participação.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar participar ao Ministério Público. 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta. 
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E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram doze horas e quinze minutos, 

da qual se lavrou a presente acta que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada. 


