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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 04 DE AGOSTO 2016 

 

Nº 16 /2016 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, 

Maria José Fernandes Lacerda. Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro, e Margarida Maria 

Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes.  

SECRETARIOU: Margarida Maria Marques Ermida Maduro, Assistente Técnica.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública com duas presenças. 

- Maria Joaquina Martins Santos residente no Lugar da Igreja, Covelinhas – Peso da Régua. 

Informou a Câmara das más condições em que se encontra o telhado de sua casa e solicitou 

intervenção para a realização de obras.  

O Presidente informou que tem conhecimento da situação, mas as obras não são da 

competência da Câmara uma vez que a casa é património da Comissão Fabriqueira.  

- Eduardo Cassiano Nogueira Pinto Miranda, Avª Dr. Manuel de Arriaga, n.º 208 Peso da 

Régua, questionou novamente o executivo acerca do prazo sugerido para a conclusão das 

obras do hospital D. Luís I, e se existiram novos desenvolvimentos após a reunião com o 

Presidente da Câmara e o Presidente da ARS Norte.  

O Presidente informou que o assunto estava agendado na presente reunião de Câmara e que 

do deliberado será tornado público.  

Informou também que da reunião com a ARS Norte ficou ventilado que as obras estariam 

concluídas até final do ano, estando previsto concurso público e três ajustes diretos até 

31/12/2016, no valor estimado de 211 508,98 €.  

Quanto ás valências a fixar, é entendimento da câmara que os mesmos deveriam ser 

alargados, pelo que se está a agendar uma reunião com o Secretário de Estado.  

O munícipe Eduardo Cassiano Nogueira Pinto Miranda questionou o Vereador Luís Ribeiro do 

Partido Socialista sobre a posição daquele partido acerca desta problemática. 

O Vereador Luís Ribeiro informou que a posição do PS de Peso da Régua em relação a este 

assunto é do conhecimento de todos, porque ao longo dos últimos 4 anos tem sido pública a 

discordância com o tratamento que o governo anterior, do PSD/CDS-PP, deu ao Hospital D. 

Luiz I. Não é agora que o Governo é do PS que os PS Régua e os seus eleitos locais vão 



 

mudar de opinião. Se antes, aquando do encerramento devido à Legionela, não 

concordávamos com a inexistência de serviços de saúde prestados no Hospital D. Luiz I agora 

continuamos a não concordar que, após as obras de reabilitação propostas e que serão bem-

vindas, se mantenha esse baixo nível de prestação de cuidados de saúde no nosso hospital. 

Aquilo por que pugnaremos é pela concretização do que foi assumido publicamente pelo Sr. 

Secretário de Estado da Saúde em audição da Comissão de Saúde na Assembleia da 

República, obras de requalificação e abertura do hospital com novas valências. Estaremos 

unidos neste executivo municipal para que estes objetivos sejam atingidos. Mas numa atitude 

de diálogo e não de afronta pessoal. 

O munícipe Eduardo Cassiano Nogueira Pinto Miranda disse que já não era a primeira vez que 

este lhe dizia que fazia ataques pessoais e que pretendia que ele lhe dissesse quais as 

situações em concreto.  

O Vereador Luís Ribeiro começou por dizer que não sabia como o haveria de tratar, se como 

munícipe ou … O munícipe Eduardo Cassiano Nogueira Pinto Miranda interrompeu o Vereador 

Luís Ribeiro em tom agressivo e o Sr. Presidente da Câmara Municipal disse que não admitia 

aquele tipo de atitude e que acabaria por ali a sua interpelação ao executivo.  

O munícipe Eduardo Cassiano Nogueira Pinto Miranda pediu desculpa e retirou-se.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Presidente Nuno 

Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves por não ter estado presente.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Vereador Manuel Paiva falou novamente da limpeza das sarjetas.  

O Presidente informou que a empresa já está a tratar do assunto.  

O Vereador Manuel Paiva chamou também a atenção para os pendões de publicidade que não 

são retirados após a realização dos eventos. Sugeriu ainda que na sequência do encerramento 

do parque de estacionamento da Av`ª de Ovar, durante as festividades, fossem informados 

todos os automobilistas que o Parque do auditório serviria como alternativa, principalmente ás 

quartas-feiras.  

O Vereador Luís Ribeiro sugeriu que a câmara deveria fazer uma ação de sensibilização e 

fiscalização do nível de som que é demasiado elevado para a área habitacional.  

Em relação ás festas de N. Srª do Socorro perguntou quais os elementos e suas competências 

da Comissão de Festas.  

O Presidente respondeu que em relação ao problema do som o mesmo já foi tratado com os 

proprietários dos divertimentos.  

A constituição da Comissão de Festas N. Srª do Socorro é a mesma dos anos anteriores, mas 

com competências mais limitadas, já que é á câmara que cabe resolver e delinear todos os 

procedimentos da festividade.  



 

O Vereador Luís Ribeiro solicitou á Câmara relatório com as respetivas despesas e receitas 

inerentes aos eventos relacionados com as festas, assim como o custo do apoio ao evento 

Douro Rock.  

O Vice-Presidente respondeu que ainda não têm valores apurados mas toda a logística do 

evento foi da responsabilidade da câmara.  

O Vereador Luís Ribeiro solicitou informação do porquê de as lojas da REFER ainda não estão 

a funcionar, já que se encontram devidamente concessionadas.  

O Presidente respondeu que o atraso se deve á instalação de energia elétrica e que os 

concessionários tiveram que apresentar projetos e procedimentos administrativos para os 

concluir. As primeiras licenças estão prontas, faltando a certificação da instalação definitiva.  

O Vereador Luís Ribeiro alertou para a rede viária muito degradada, principalmente a 

pavimentação da rua que liga o centro escolar da Alameda à rotunda Renato Aguiar e o buraco 

ali existente que provoca o desvio do trânsito causando problemas.  

Questionou o porquê da retirada de dois contentores da zona do Olival Bastos, que eram 3, 

ficando reduzidos a um, fazendo estes muita falta devido á acumulação de lixo no chão já que 

serve um número considerado de casas.  

O Presidente respondeu que vai mandar verificar a situação dos contentores.  

O Vice-Presidente explicou que o buraco existente na rua do Centro Escolar até á rotunda 

ainda se mantém por acabar porque a empresa do alcatrão encontra-se fechada e a reposição 

do pavimento está pendente de negociações com outras empresas.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

136 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 21 de julho a 3 de agosto /2016 – Saldo do dia 3 de agosto – Duzentos 

e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta oito euros e dez cêntimos.  

 

137 - A CATAVENTO DO CORETO, LDA 

EVENTO MUSICAL – FESTIVAL DOURO ROCK 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento da entidade “ A 

Catavento do Coreto, Ldª “ a requerer a emissão de licença de ruído para os dias 22 e 23 de 

julho 2016, para a realização do festival de música junto às piscinas do Clube de Caça e Pesca 

do Alto Douro.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15º do Dec. Lei 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar a 

realização de atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se tipificado na alínea f) 

do n.º 1 do art.º 2 e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15 da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 €”.  

Traz despacho do Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  



 

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser remetido à Câmara Municipal 

para ratificação deste despacho”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

138 - ALCINDA MORITO DIAS 

PEDIDO DE TROCA DE LUGAR 

DA FEIRA MUNICIPAL 

Foi presente um requerimento de Alcinda Morito Dias a requerer a troca do seu lugar na feira 

semanal com Flávio Dias Amaral.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Os lugares encontram-se pagos, não havendo nada a opor à troca de lugar”.  

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

serviços.  

 

139 - ANA DA CONCEIÇÃO F. FERREIRA 

PEDIDO DE TROCA DE LUGAR 

DA FEIRA MUNICIPAL 

Foi presente um requerimento de Ana da Conceição F. Ferreira, a requerer a troca do seu lugar 

na feira semanal com Alzira Soares Morito.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Os lugares encontram-se pagos, não havendo nada a opor à troca de lugar”.  

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

serviços.  

 

140 - FLÁVIO DIAS AMARAL 

PEDIDO DE TROCA DE LUGAR 

DA FEIRA MUNICIPAL 

Foi presente um requerimento de Flávio Dias Amaral, a requerer a troca do seu lugar na feira 

semanal com Ana da Conceição F. Ferreira.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Os lugares encontram-se pagos, não havendo nada a opor à troca de lugar”.  

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

serviços.  

 

141 - MARIA PERFEITA PINTO 

PEDIDO DE TROCA DE LUGAR 

DA FEIRA MUNICIPAL 

Foi presente um requerimento de Maria Perfeita Pinto a requerer a troca do seu lugar na feira 

semanal com Emília Antonieta Soares.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  



 

“ Os lugares encontram-se pagos, não havendo nada a opor à troca de lugar”.  

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

serviços.  

 

142 - A ACÚSTICA MÉDICA 

RASTREIO AUDITIVO GRATUITO 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO 

DE VIA PÚBLICA – FEIRA DA SAÚDE 

Foi presente um ofício da “ A Acústica Médica “ com sede em Oeiras, a requerer autorização 

para ocupação da via pública para a realização do rasteio no dia 17 de agosto.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido está previsto no n.º 6, do capítulo III, da Tabela de Taxas Municipais. A taxa a 

pagar é de 34,90 €. Quanto á isenção da taxa, solicitada na petição, a mesma não está 

prevista no Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. O local para a 

instalação da unidade móvel, é o mesmo de pedidos anteriores (Avª de Ovar).  

A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o requerido e informar que a data interfere com 

os trabalhos das festas N. Srª  do Socorro e todos os congestionamentos associados.  

 

143 - MULTIOPTICAS – ÓTICA OLIVEIRAS LDª 

FESTEJOS DO 2º ANIVERSÁRIO 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento da Multiopticas 

– Ótica Oliveiras Ldª a solicitar autorização para ocupação da via pública para a realização dos 

festejos do 2º aniversário.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido está previsto na Tabela de Taxas Municipais, nomeadamente no n.º 198 – 

aparelhos emitindo na via pública ou p/ a via publica com fins de propaganda ou publicidade; 

no n.º 218 – distribuição de impressos na via pública e no n.º 345 – exercício de atividades 

ruidosas … (licença especial de ruído). A taxa a pagar é de 34,80 €”.  

Traz despacho do Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser remetido à Câmara Municipal 

para ratificação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

144 - A LOGARITMO PRÁTICO, LDª 

LICENÇA PARA PROLONGAMENTO DE HORÁRIO 

CAFÉ/BAR DO EDIFICIO AUDIR 

Foi presente um ofício de “A Logaritmo Prático Ldª “, empresa que explora o café/bar do 

edifício AUDIR, a solicitar o prolongamento de horário de encerramento das 24h para as 2 

horas da manhã.  

Traz informação da DAF do teor seguinte:  



 

O caderno de encargos aprovado em reunião da câmara municipal de 25 de maio de 2016, no 

seu ponto 18, estipula que o horário de funcionamento para aquele estabelecimento 

(cafetaria/bar), é o previsto no Regulamento de abertura e funcionamento dos 

estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços (RAFEVPPS), exceto o 

horário de encerramento, que vigorará até às 24 horas, podendo este ser prolongado nos dias 

em que existirem eventos a decorrer no AUDIR. 

Estipula o n.2 do art.º 2.º do (RAFEVPPS) que os cafés poderão estar abertos até às 2 horas 

todos os dias da semana.  

Assim e tendo em conta que o pedido não é de alargamento de horário mas sim de alteração 

(das 24 para as 2 horas), cabe à câmara municipal a sua análise e aprovação, sendo que no 

aspeto legal nada obsta ao seu deferimento.  

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

serviços.  

 

145 - ASSOCIAÇÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA 

LUZ SERENA 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

ANGARIAÇÃO DE RECEITAS 

Foi presente um requerimento da Associação Luz Serena a solicitar autorização para a 

realização de uma campanha de rua de solidariedade social com a colocação de uma bancada 

onde vão estar presentes voluntários de modo a angariar fundos para a Associação de Ajuda 

Humanitária de Solidariedade Social Luz Serena.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto DL n.º 87/99 de 19 de março (estabelece normas relativas 

ao processo de angariação de receitas para fins de beneficência e assistência). 

Trata-se de uma associação de ajuda humanitária, devidamente autorizada e reúne todos os 

requisitos”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido desde que informem a Câmara dos 

dias pretendidos.  

 

146 - ACP – AUTOMÓVEL CLUB DE PORTUGAL 

RALLY DE REGULARIDADE DE AUTOMÓVEIS 

CLÁSSICOS –  

Foi presente um requerimento do ACP a solicitar autorização para a realização de um Rally de 

Regularidade de Automóveis Clássicos realizado em parceria com a empresa Belga, entre os 

dias 26 e 30 de setembro/2016.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 46 do Regulamento Sobre Atividades Diversas 

Sujeitas a Licenciamento Municipal, (provas desportivas de âmbito intermunicipal) e possui 

todos os elementos necessários ao seu deferimento”.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.  

147 - MOTO CLUBE DA RÉGUA 

III CONCENTRAÇÃO MOTARD DO DOURO 

PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento do Moto Clube 

da Régua a requerer a emissão de uma licença especial de ruído desde as 16 horas até ás 6 

horas dos dias 29 e 30 de julho, para as duas noites do evento “ III Concentração Motard do 

Douro”.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15 do DL9/2007 de 17 de janeiro, cabe ao Município autorizar 

a realização de atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se previsto na alínea f) 

do n.º 1 do art.º 2 e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15, da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 €”.  

Traz despacho do Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte:  

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser remetido à Câmara Municipal 

para ratificação do despacho e deliberação quanto á isenção de taxas “.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

Mais deliberou isentar o pagamento das respetivas taxas.  

 

148 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DA PROPOSTA DE REQUALIFICAÇÃO DO HOSPITAL D. 

LUÍS I APRESENTADA PELO CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS – OS –MONTES E ALTO 

DOURO 

Foi presente a proposta do teor seguinte: 

Na sequência do encerramento do Hospital D. Luíz I em Peso da Régua, no inicio do mês de 

março do corrente ano, motivado pela presença de legionella na rede de distribuição de água 

do edifico do Hospital, foram encetadas diversas diligências com a Direção da Administração 

Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) e a Administração do Centro Hospitalar de Trás os 

Montes e Alto Douro (CHTMAD) no sentido de saber para quando e de que forma estava 

prevista a reabertura do Hospital D. Luíz I.  

Durante as reuniões tidas, fomos informados pela Administração de Saúde do Norte, de que 

uma das possibilidades era a entrega da gestão do Hospital D. Luíz I à Santa Casa da 

Misericórdia do Peso da Régua (SCMPR), proposta esta que não foi aceite pela instituição.  

A proposta feita à SCMPR assentava nos seguintes pressupostos:  

 Unidade de Convalescença e Cuidados Paliativos, com 25 e 5 camas respetivamente;  

 Acordos nas áreas de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, 

nomeadamente em Medicina Física e de Reabilitação, Imagiologia, Análise Clinicas 

entre outras;  

 Compromisso por parte do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro em 

entregar as instalações com as obras adequadas à situação de devolução de 

instalações ao Senhorio, de acordo com a legislação em vigor.  



 

Na última reunião realizada no dia 01 de julho, ficou o compromisso por parte da ARS Norte e 

do CHTMAD em enviar à Câmara Municipal até ao final do mês de julho, as intenções para o 

funcionamento do Hospital D. Luíz I, bem como, um plano de obra de beneficiação do mesmo.  

Assim e de acordo com o estipulado foram enviados no dia 29 de julho os seguintes elementos:  

 Planeamento geral da obra, resumo orçamental com estimativa de 211 508.98 € e 

cronograma com previsão de conclusão até 31 de dezembro de 2016, presumindo-se a 

abertura no inicio do próximo ano;  

 A indicação de que após a reabilitação prevista para o Hospital D. Luíz I, este apenas 

manterá os serviços prestados à data do encerramento em março último, “mas com 

melhores condições de segurança para os doentes, nomeadamente no que diz respeito 

à qualidade da água”.  

A solução apresentada, não vai de encontro ao defendido pela Câmara Municipal em relação 

ao funcionamento do Hospital D. Luíz I.  

Analisando as propostas, constatamos existir em termos de valências para o Hospital D. Luíz I 

uma substancial diferença entre a proposta apresentada à SCMPR e a solução a que se agora 

propõe o CHTMAD para a reabertura do Hospital D. Luíz I.  

Nestas condições, entende a Câmara Municipal não subscrever o atual plano apresentado, 

propondo em alternativa que seja no mínimo implementada a base da proposta feita à SCMPR, 

complementada por posições anteriormente assumidas pela Câmara Municipal e pela Tutela, 

que consta do seguinte:  

 Continue integrado no Serviço Nacional de Saúde e no Centro Hospitalar de Trás os 

Montes e Alto Douro, assumindo nesse contexto, em função da sua localização e de 

acordo com a sua dimensão, um papel relevante em termos do funcionamento do 

Centro Hospitalar, não se remetendo para um papel secundário e de retaguarda;  

 Seja criada a Unidade de Convalescença e Cuidados Paliativos, com 25 e 5 camas 

respetivamente;  

 Sejam instalados Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica, 

nomeadamente em Medicina Física e de Reabilitação, Imagiologia, Análise Clinicas 

entre outras;  

 Seja sujeito às obras de beneficiação necessárias para que os serviços propostos se 

possam instalar, garantindo a qualidade e segurança aos utentes e profissionais de 

saúde que venham a utilizar esta unidade, atingindo pelo menos os valores 

anteriormente assumidos pelo Senhor Secretário de Estado da Saúde, na ordem dos 

500.000,00€;  

 Seja instalado um Serviço de Urgência Básica, possibilitando assim uma resposta de 

proximidade dentro da abrangência do CHTMAD, possibilitando substancial melhoria 

no atendimento urgente nas unidades deste Centro Hospitalar.  

Dar conhecimento da presente proposta à Administração Regional de Saúde do Norte e à 

Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.  



 

Solicitar com caráter de urgência audiência ao Senhor Secretário de Estado da Saúde para 

apresentação e discussão da proposta.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

149 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE AUTOMÓVEL DA RÉGUA PARA APOIO À 

REALIZAÇÃO DA PROVA DE PERÍCIA Nª Sr.ª DO SOCORRO 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 2 500,00 €.  

 

150 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À BANDA JUVENIL SALESIANA DO COLÉGIO DE 

POIARES 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 10 000,00 €.  

 

151 – RANCHO FOLCLORICO DE LOUREIRO 

XXIV FESTIVAL DE FOLCLORE 

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

Foi presente um ofício do Rancho Folclórico de Loureiro a solicitar um subsídio para a 

realização do XXIV Festival de Folclore.  

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 250,00 €.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

152 - ADELINA SOARES, SOLICITADORA 

DE EMILIA DA GRAÇA PINTO PALMA, 

CABEÇA DE CASAL 

“CORSEIRO” – VILARINHO DOS FREIRES 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento da solicitadora Adelina Soares representante de Emília da Graça 

Pinto Palma, Cabeça de Casal, a requerer parecer favorável do prédio rústico inscrito na matriz 

sob o art.º 76-A da freguesia de Vilarinho dos Freires, Peso da Régua. 

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ …Conclusão:  

Propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico com a 

emissão da competente certidão”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

153 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

DULCE MARIA DOS SANTOS SERIO 

LUGAR DE VALE FERNANDO - COVELINHAS 



 

Foi presente um requerimento de Dulce Maria dos Santos Sério, residente na Rua José 

Joaquim Ribeiro Teles, Ermesinde, a requer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz  predial sob o art.º n.º 103-E.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“… Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão “.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

154 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

DULCE MARIA DOS SANTOS SERIO 

VALE DA GRETA – GALAFURA 

Foi presente um requerimento de Dulce Maria dos Santos Sério, residente na rua José 

Joaquim Ribeiro Teles, Ermesinde, a requer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº nº 120-B.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“…Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão “.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

155 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

DULCE MARIA DOS SANTOS SERIO 

RIBEIRO DE MOINHOS-GALAFURA 

Foi presente um requerimento de Dulce Maria dos Santos Sério, residente na rua José 

Joaquim Ribeiro Teles, Ermesinde, a requer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº nº 121-D.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“…Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão “.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

156 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

DULCE MARIA DOS SANTOS SERIO 

RIBEIRO DE MOINHOS –GALAFURA 

Foi presente um requerimento de Dulce Maria dos Santos Sério, residente na rua José 

Joaquim Ribeiro Teles, Ermesinde, a requer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº nº 122-D.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  



 

“…Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão “.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

157 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

DULCE MARIA DOS SANTOS SERIO 

VALERIZ –GALAFURA 

Foi presente um requerimento de Dulce Maria dos Santos Sério, residente na rua José 

Joaquim Ribeiro Teles, Ermesinde, a requer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº nº 135-A.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“…Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão “.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

158 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

DULCE MARIA DOS SANTOS SERIO 

LUGAR DE VALE DE REQUEIXADA – GALAFURA 

Foi presente um requerimento de Dulce Maria dos Santos Sério, residente na rua José 

Joaquim Ribeiro Teles, Ermesinde, a requer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº  nº137-B.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“…Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão “.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

159 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

DULCE MARIA DOS SANTOS SERIO 

VALE DE EGUA – GALAFURA 

Foi presente um requerimento de Dulce Maria dos Santos Sério, residente na rua José 

Joaquim Ribeiro Teles, Ermesinde, a requer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº nº 152-D.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“…Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  



 

 

160 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

DULCE MARIA DOS SANTOS SERIO 

VALE DA GRTA- GALAFURA 

Foi presente um requerimento de Dulce Maria dos Santos Sério, residente na rua José 

Joaquim Ribeiro Teles, Ermesinde, a requer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº nº 157-B.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“…Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

161 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

DULCE MARIA DOS SANTOS SERIO 

COSTA DE BAIXO- GALAFURA 

Foi presente um requerimento de Dulce Maria dos Santos Sério, residente na rua José 

Joaquim Ribeiro Teles, Ermesinde, a requer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº nº 323-A.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“… Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

162 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

DULCE MARIA DOS SANTOS SERIO 

VERMELHO- GALAFURA 

Foi presente um requerimento de Dulce Maria dos Santos Sério, residente na rua José 

Joaquim Ribeiro Teles, Ermesinde, a requer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº nº 391-A.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“…Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

163 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

DULCE MARIA DOS SANTOS SERIO 

LUGAR DA CORTINHA – GALAFURA 



 

Foi presente um requerimento de Dulce Maria dos Santos Sério, residente na rua José 

Joaquim Ribeiro Teles, Ermesinde, a requer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº nº 466-D.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“…Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

164 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

DULCE MARIA DOS SANTOS SERIO 

PICOTO – GALAFURA 

Foi presente um requerimento de Dulce Maria dos Santos Sério, residente na rua José 

Joaquim Ribeiro Teles, Ermesinde, a requer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº nº 550-D.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“…Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável condicionado à constituição de 

compropriedade do prédio rústico, com a emissão da competente certidão, com a devida 

correção da descrição na certidão da CRP relativa ao edifício omisso acompanhada da 

caderneta predial onde conste o artigo matricial”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

165 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

DULCE MARIA DOS SANTOS SERIO 

RIBEIRO DE MOINHOS – GALAFURA 

Foi presente um requerimento de Dulce Maria dos Santos Sério, residente na rua José 

Joaquim Ribeiro Teles, Ermesinde, a requer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº nº 575-D.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“… Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

166 - PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

DULCE MARIA DOS SANTOS SERIO 

RIBEIRO DE MOINHOS- GALAFURA 



 

Foi presente um requerimento de Dulce Maria dos Santos Sério, residente na rua José 

Joaquim Ribeiro Teles, Ermesinde, a requer parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº nº Nº 576-D.  

Traz informação dos serviços do teor seguinte:  

“… Conclusão:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade 

do prédio rústico, com a emissão da competente certidão.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta.  

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram onze horas, da qual se lavrou 

a presente ata que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada. 


