
 

ACTA 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DE 07 DE MARÇO  DE 2006 
 

Nº 05/2006 
 

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, estiveram presentes os seguintes 

munícipes: 

- Manuel Possidónio Cardoso e Silva, residente no Salgueiral - Barroca, freguesia de Godim, 

solicitou informação sobre um seu pedido de viabilidade  de construção no lugar  do Santinho 

(Prédio em ruína), e de um projecto para a execução de  um muro no lugar do Salgueiral – 

Avenida do Douro.  

- Manuel Teixeira, residente na Barroca – casa 50 – Salgueiral, freguesia de Godim, solicitou à 

Câmara informação sobre o andamento das negociações com a REFER sobre um caminho 

junto à sua propriedade. 

- Maria Emília Rodrigues Velho Amaral, residente em Sergude, freguesia de Godim, pediu 

intervenção da Câmara para solucionar o problema da estrada que liga a estrada de Fontelas à 

sua habitação em Sergude, necessitando esta de intervenção com retirada de postes de 

iluminação e aterro numa das curvas existentes. 

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada por unanimidade. 

INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Senhor 

Presidente informou verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

Pelo Senhor Presidente foi presente uma resposta ao requerimento apresentado pelos 

Vereadores do P.S. na reunião de 21 de Fevereiro de 2006: 

“De acordo com o que determina a alínea s) do Artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, venho por 

este meio responder ao requerimento por V.Ex.ªs apresentado e datado de 21 de Fevereiro de 

2006. 

1 – As despesas efectuadas foram: 

- Valor do espectáculo................................2.100,00¼ 

- Despesa decorrente com a sala....................180,00¼ 

- Jantar da equipa de Artistas.........................170,00¼ 

2 – As receitas arrecadadas foram: 



 

- Receita de bilheteira.....................................635,00¼�´ 
Por unanimidade, por motivos de urgência, foram presentes documentos para serem discutidos 

antes da ordem do dia. 

PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DE MANDATO 

115 - Foi presente um requerimento do Vereador Gil Alberto Pimentel Guedes, solicitando a 

prorrogação de suspensão do mandato. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO FORNECIMENTO DE ÁGUA 

116 – Foi presente para ratificação um despacho do Senhor Presidente do seguinte teor: 

“No seguimento da informação apresentada pelo Sr. Adjunto relativamente a um pedido para 

fornecimento de água à empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro para procederem a 

testes de equipamento da ETAR do Moledo, dado tratar-se de uma situação especial: 

- Estando em causa uma empresa de que a Câmara Municipal é accionista; 

- Não ser possível em tempo útil fazer o abastecimento a partir do contador que a ATMAD tem 

instalado no local; 

- Ser uma operação que não envolve qualquer custo relativo a saneamento, pois não é 

utilizado no processo qualquer colector, emissário ou outro equipamento que se encontre sob a 

gestão do município. 

Determino que seja autorizado o fornecimento da água necessária, ao preço mais elevado 

previsto na tabela de fornecimento industrial, devendo proceder-se à verificação de níveis, de 

forma a ser realizada a cubicagem de água efectivamente fornecida. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho. 

PROPOSTA SESSÃO INTERNACIONAL DO PARLAMENTO EUROPEU DOS JOVENS EM 

PARIS 

117 – Pelo Vereador em Regime de Permanência José Manuel Gonçalves, foi presente uma 

proposta do teor seguinte: 

“A Escola Secundária João de Araújo Correia vai participar, entre os dias 24 de Março e 02 de 

Abril, na Sessão Internacional do Parlamento Europeu dos Jovens, em Paris. 

A delegação será constituída por duas professoras e dez alunos que representarão não só a 

Escola, mas também o concelho, a região e o país. 

Atendendo à importância de que se reveste a sua participação, proponho que a Câmara 

Municipal do Peso da Régua apoie esta iniciativa com a atribuição de 2.500¼� �GRLV� PLO� H�
quinhentos Euros). 

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

PROPOSTA APOIO FINANCEIRO A DEFICIENTE MOTOR 

118 – Pela Vereadora, Dr.ª. Maria José Lacerda, foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Através do Projecto de Luta Contra a Pobreza Despertar (es), procedeu-se à adaptação da 

casa de banho e colocação de plataforma elevatória na residência de José Manuel Veiga 

Coutinho, vitima de um acidente de viação há dezoito anos, que o prendeu para sempre a uma 

cadeira de rodas. 



 

A criação de condições que facilitam a sua deslocação veio renovar a esperança desta família, 

tendo José Coutinho readquirido mobilidade e reconquistado alguma independência. 

A dar continuidade a este processo de integração social, a Autarquia estabeleceu contacto com 

a ARDAD – Associação da Região do Douro para Apoio a Deficientes, no sentido de José 

Coutinho ser integrado num curso, que o ajude a aprender um novo ofício, mas, sobretudo, a 

ocupar o tempo livre. 

Dadas as dificuldades económicas da família, proponho que a Câmara Municipal lhe assegure 

o pagamento de duas refeições semanais, no valor de 3,70 ¼�� R� TXH� SHUID]� ��� ¼�PHQVDLV��
durante o período de um ano, totalizando 360 ¼��WUH]HQWRV�H�VHVVHQWD�(XURV�� 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

REPARAÇÃO DE DANOS SOTERO JOÃO PINTO DA FONSECA 

119 – Pelo Vereador em Regime de Permanência, José Manuel Gonçalves, foi presente uma 

informação do seguinte teor: 

“A Câmara Municipal do Peso da Régua tomou conhecimento a 14 de Junho de 2005 de um 

acidente provocado pelo inexistência de sinalização duma vala aberta, no percurso entre o 

lugar de Jugueiros e Peso da Régua. 

O Sinistrado, Sotero João Pinto da Fonseca, informou, através de ofício, o Município do 

sucedido, solicitando o reembolso do valor liquidado pela reparação da viatura. 

Na data em que deu entrada – 14 de Junho de 2005 – foi solicitada informação à DSBSU sobre 

o sucedido, tendo o Chefe de Divisão reencaminhado, a 16 de Junho de 2005, o pedido para o 

Encarregado, António Martins, o qual informou a 20 de Janeiro de 2006, não ter conhecimento 

da situação. 

Diante disto, foi contactado o Exmo. Senhor Ramos Paiva, responsável na data supra referida 

pela DSBSU, o qual assegurou a veracidade do relato feito pelo sinistrado. 

Assim, proponho que a Câmara Municipal do Peso da Régua reembolse Sotero João Pinto da 

Fonseca, pelos serviços de reparação dos danos da viatura, resultantes do acidente provocado 

pela vala não sinalizada, no valor de 284.55 ¼�´ 
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada. 

ASSOCIAÇÃO O BAGUINHO CONSTRUÇÃO DE INFANTÁRIO 

120 – No seguimento da deliberação nº 96 de 07/02/06, foi novamente presente o processo da 

Associação “O Baguinho”, com informação do Departamento Técnico de Obras do teor 

seguinte: 

“Em cumprimento da deliberação nº 96 de 7 de Fevereiro de 2006 da Câmara Municipal, 

cumpre informar que a área a considerar para efeitos de transferência da capacidade 

construtiva prevista no artigo 24º do regulamento do PDM e de acordo com as áreas de 

construção indicadas no pedido apresentado, ascende a 519m2.” 

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do P.S., dar parecer 

favorável ao pedido de informação prévia, devendo ser atendidas, em fase posterior, as 

condições mencionadas na página 9 da informação dos serviços de 01.02.2006. 

O Senhor Presidente não participou nesta deliberação, considerando-se impedido. 



 

Pelos Vereadores do P.S. foi presente a seguinte declaração de voto: 

“Conhecemos e compreendemos os problemas e as necessidades do Baguinho, mas abstemo-

nos sobre o documento apresentado porque entendemos que o mesmo é dar um “presente 

envenenado” a essa instituição”. 

“O Presidente em exercício declarou, que, votava favoravelmente atendendo às más condições 

que se encontram as actuais instalações, a importância que este infantário tem para a cidade e 

atendendo também à deficitária rede pública de infantários na nossa cidade. 

Mais declarou que certamente a Câmara e a direcção do infantário, até ao final do processo, 

darão cobertura ao estipulado no P.D.M. na sequência do que já foi feito para outras 

instituições.” 

Os Vereadores do P.S.D. subscreveram esta declaração. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
TESOURARIA 

Balancete – Período de 22 de Fevereiro a 06 de Março /06 – Saldo do dia 06 de Março/06 – 

Duzentos mil e vinte e um euros e cinquenta e quatro cêntimos. 

DECLARAÇÃO EM FALHAS 

121 - Pelo responsável das execuções fiscais foi presente o processo de António Carvalho 

Rodrigues, referente ao consumo de água no valor de 3,34 ¼�H�UHIHUHQWH�DRV�SURFHVVRV�Qº 964 

e 965 (consumo de água do mês de Agosto, do bar da Alameda dos Capitães e bar da Av. do 

Douro). 

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

proceder em sua conformidade. 

CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE TERRENO EM 

TALHÃO DE CEMITÉRIO 

122 - Foi presente um requerimento de Alice Dias Pereira Cardoso, requerendo a concessão, 

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

no talhão nº 17 tabuleiro superior do cemitério de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“A requerente solicita a concessão por alvará de direito ao uso permanente de terreno em 

talhão de cemitério, para que possa proceder, em fase posterior, à trasladação do copo de 

José da Silva Cardoso, falecido em Fevereiro de 2005, e sepultado em jazigo cedido, até que 

se conclua o seu jazigo permanente e aí ser sepultado. 

Em virtude da sepultura em causa não se encontra já ocupada, não se encontra cumprida a 

condição referida na deliberação nº 201 de 30 de Março de 2004, que suspende a concessão 

de terrenos e ossários para sepulturas perpétuas, permitida só depois de a campa em causa se 

encontrar ocupada, após inumação, pelo que em princípio o pedido não poderia merecer 

acolhimento. 



 

Contudo, e tratando-se de situação de excepção, para construção posterior de jazigo, em 

contradição com deliberação tomada, deixa-se o assunto à consideração superior.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerimento. 

CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE  TERRENO EM 

TALHÃO DE CEMITÉRIO 

123 - Foi presente um requerimento de Fátima Maria Bessa Vieira, requerendo a concessão, 

por alvará, do direito ao uso permanente de terreno, com as medidas 2,00 e 1,00 metros, no 

talhão nº 12 tabuleiro inferior, virado a nascente 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 1,00 metro por 2,00 metros, 

em virtude da sepultura em causa se encontra 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 

124 - Foi presente um requerimento de Carminda Ferreira de Carvalho, requerendo a 

concessão, por alvará, do direito ao uso permanente de terreno, com as medidas de 1,25 por 

2,00 metros, no talhão 12 tabuleiro inferior virado a nascente 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 1,00 metros por 2,00 metros, 

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

de 30 de Março de 2004.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

 
ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 
HOMENAGEM A ANTÓNIO DA CRUZ PINTO SARAIVA 

125 - Pelo Vereador em Regime de Permanência, José Manuel Gonçalves, foi presente uma 

informação do teor seguinte: 

“A Casa do Benfica do Peso da Régua – Alto Douro pretende homenagear publicamente o 

cidadão e desportista, António da Cruz Pinto Saraiva. 

António da Cruz Pinto Saraiva tornou-se conhecido a nível nacional ao serviço do Sport Clube 

da Régua, tendo chegado ao Sport Lisboa e Benfica, com passagem pelo Salgueiros e pelo 

Caldas. De salientar que as verbas envolvidas na sua transferência para o Sport Lisboa e 

Benfica possibilitaram a construção das primeiras bancadas de betão do campo Artur Vasques. 

Ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, foi bi – campeão, três vezes campeão nacional e 

vencedor de uma taça de Portugal. 



 

A proposta da Casa do Benfica do Peso da Régua – Alto Douro vai no sentido de ser atribuído 

o nome do atleta a uma rua da cidade, na zona onde nasceu. 

Ao organizar esta homenagem, a Casa do Benfica do Peso da Régua – Alto Douro pretende 

perpetuar a figura de uma personalidade reguense de currículo impar. 

Em virtude importância desta homenagem, proponho que a Câmara Municipal do Peso da 

Régua se associe à mesma.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se à homenagem a António da Cruz Pinto 

Saraiva. 

 

DIVISÃO DE SANEAMENTO BÁSICO 

E SERVIÇOS URBANOS 

 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 

126 - Foi presente um requerimento José António Rebelo Esteves, residente na Rua do Picoto, 

freguesia de Canelas, comunicando que em 2002 requereu a ligação de água, mas ficou isente 

da taxa, uma vez que deixou passar nos seus terrenos o cano do saneamento público, 

recebendo agora um aviso – citação da Execução Fiscal da dívida da referida ligação de água. 

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

“Junto envio a V. Ex.ª, o ofício do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Canelas, bem 

como a exposição efectuada pelo Munícipe José António Rebelo Esteves, a fim de ser tomada 

uma decisão.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, após a consulta aos serviços e feita a análise ao 

processo correspondente isentar o requerente do pagamento da correspondente ligação de 

água. 

Mais deliberou, mandar anular a referida dívida. 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 
QUEIXA SOBRE PAINEL  DE PUBLICIDADE 

127 - Foi presente uma queixa de Rui Barros, comunicando que o painel publicitário do 

estabelecimento de restauração da pizzaria “Limonete” está colocado na varanda que já foi 

alvo de batidas por parte de camionetas, tornando-se assim um perigo. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar o Sr. Celestino António Neves Nogueira, identificado 

pela Fiscalização, como sendo o proprietário do painel em causa, para no prazo de 30 dias, 

proceder à sua remoção, já que para além do mesmo interferir com o tráfego de veículos de 

maiores dimensões, pela sua localização sobranceira à faixa de rodagem e sua proximidade, 

as suas características contrariam as disposições regulamentares do Projecto de Urbanismo 

Comercial “Urbcom”. 



 

Deverá ainda ser referido que, em caso de incumprimento, tal tarefa será levada a efeito pelos 

funcionários municipais, a expensas do notificado. 

Tudo nos termos do previsto no Código do Procedimento Administrativo.” 

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

proceder em sua conformidade. 

QUEIXA DE INSALUBRIDADE 

128 - Foi presente fotocópia de uma carta de José Manuel Pereira Pinto e um ofício da 

Delegação de Saúde, comunicando das infiltrações de água no tecto e nas paredes do quarto 

de sua casa, sita na Rua de S. João, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que, para já seja notificada a Sr.ª. D. Maria Emília Conceição Costa para no 

prazo de 45 dias proceder à execução dos trabalhos de reparação necessários com vista a 

fazer cessar as deficiências indicadas no parecer da Delegação de Saúde de Peso da Régua. 

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

serviços. 

QUEIXA DE INSALUBRIDADE 

129 - Foi presente fotocópia de uma carta de Henrique Jorge Mansilha Ferraz e um ofício da 

Delegação de Saúde, comunicando das infiltrações de água, devido à casa vizinha se 

encontrar em ruínas, sita no lugar do Pinheiro, freguesia de Loureiro, concelho de Peso da 

Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar o Sr. Acácio Sousa Coutinho Gouveia, para no prazo 

de 60 dias, proceder à execução dos trabalhos necessários com vista a fazer cessar a 

infiltração de água na construção vizinha.” 

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

serviços. 

AUTO DE VISTORIA ANTÓNIO MIGUEL FIRMINO ALVES 

130 - No seguimento da deliberação nº 82 de 06/02/07, foi novamente presente o processo em 

epígrafe com informação da Comissão de Vistoria do teor seguinte: 

“Em cumprimento da deliberação nº 82 de 7 de Fevereiro de 2006, os peritos que constituem a 

Comissão de Vistorias, e atendendo ao seu teor, são de parecer que não há incompatibilidade 

entre as referências a vedação em chapa metálica, no ponto 1, e a muros de vedação no ponto 

2. 

Efectivamente, a vedação encontra-se executada em chapa metálica, e as disposições 

aplicáveis a vedações encontram-se previstas no artigo 112º do RMUE, na sua última versão, 

enquanto que à data dos factos o artigo em causa era o 96.º, não tendo havido qualquer 

alteração à sua redacção. 

E, o número 1 desse artigo refere que os muros de vedação no interior dos terrenos não 

podem exceder 1,80m de altura a contar da cota natural dos terrenos que vedam. Em casos 



 

devidamente justificados serão permitidas vedações com altura superior, em sebes vivas, 

grades ou arame, até à altura máxima de 2,5m. 

Assim, quer-nos parecer que enquanto a vedação se encontra executada em chapa metálica, o 

muro de vedação deverá considerar-se o conjunto de muro e vedação, quando exista, que lhe 

seja sobreposta e executada nas condições previstas no mesmo artigo. 

Pelo que deverão considerar-se os valores absolutos para a altura do muro ou vedação quando 

estes estejam executados naquelas condições, o que manifestamente, não é o caso.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação, aprovando o auto de 

vistoria datado de 06/12/2005, mandando proceder em sua conformidade. 

EDIFICAÇÃO EM MAU ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 

LUÍS MIRANDA BRÁS 

RUA BARÃO DE FORRESTER 

PESO DA RÉGUA 

131 - No seguimento da deliberação nº 56 de 06/01/24 e do mandado de notificação nº 08/06, 

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

Obras do teor seguinte: 

“Em face da informação prestada pela Fiscalização, somos de parecer que será de retomar 

tudo quanto consta na nossa informação de 18.01 (fls. 5).”- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar notificar, novamente o proprietário pelo prazo 

de mais 30 dias. 

PEDIDO DE PARECER 

132 - Foi presente um requerimento de Vítor Oliveira Cardoso, advogado, na qualidade de 

mandatário de Maria Celina Oliveira de Matos Ferreira, Celina Maria de matos Ferreira e João 

Luís Oliveira de Matos Ferreira, proprietários dos prédios rústicos da freguesia de Canelas, sob 

o art. 436-H e 473-H, solicitam declaração em como não há inconveniente em que os prédios 

fiquem numa situação de compropriedade. 

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.”  

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

PEDIDO DE PARECER 

133 - Foi presente um requerimento de Carlos Alberto Martins Figueiredo, residente no lugar da 

Fieteira, freguesia de Galafura, concelho de Peso da Régua, requer parecer favorável para a 

constituição de compropriedade na doação que pretende fazer com seus irmãos, do prédio 

rústico inscrito 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.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

EXPOSIÇÃO 

CAMINHO MUNICIPAL 1319 

CEDERMA – GODIM 

134 - No seguimento da deliberação nº 92 de 06/02/07, foi novamente presente o processo em 

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

“O processo relativo a empreitada de obra de construção do Caminho Municipal 1318-1 entre o 

Caminho Municipal 1318 e Cederma não abrange a área em causa, situando-se mais a Norte. 

Tendo em conta a informação prestada pela Fiscalização, quer-nos parecer que o terreno em 

causa e situado entre a vedação e o terreno pertença da D. Maria de Lurdes Pereira Medeiros 

de Campos de Carvalho será parte integrante da Quinta do Neto, de que é proprietário o Sr. 

Miguel Rocha. 

A nossa anterior informação já indiciava que o terreno em causa seria pertença do mesmo 

proprietário, ou proprietários no caso, que possui o terreno ou terrenos antes e depois da 

curva, o que se confirma.” 

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

serviços. 

A partir desta deliberação o Senhor Presidente da Câmara ausentou-se da sala considerando-

se impedido. 

INFORMAÇÃO PRÉVIA 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE PESO DA RÉGUA 

SERGUDE –GODIM 

PESO DA RÉGUA 

135 - Foi presente um requerimento da Santa Casa da Misericórdia, solicitando informação 

prévia da viabilidade de construção de um conjunto de moradias/apartamentos, sito no lugar de 

Sergude, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“A Santa Casa da Misericórdia de Peso da Régua apresenta um pedido de informação prévia 

para levar a efeito a construção de imóvel para habitação multi familiar composto por 8 fogos. 

O pedido prevê a construção de 4 pisos, sendo uma cave destinada a área de lazer e apoio a 

parque infantil e piscina, uma cave destinada a estacionamento e os restantes dois pisos 

destinados a habitação. 

Pela topografia acentuada do terreno, o imóvel apresentará 4 pisos para Sul e Sudeste e 2 

para Norte e Noroeste. 

É proposta ainda a criação de estacionamento exterior e zona verde para integração no 

domínio público, a partir de acesso a criar, com base no traçado existente. 



 

A parcela em causa possui a área total de 19156m2, embora se preveja apenas a ocupação de 

4330m2, para uma área de construção total de 4745m2 e área de implantação igual a 1300m2. 

Deste modo os coeficientes previstos são de 1,09m2/m2 e 3,76m3/m2, respectivamente para o 

superficial e volumétrico, sendo cumpridas as disposições previstas no regulamento do Plano 

Director Municipal e aplicáveis em Espaço Urbano – Área Urbana de Régua e Godim. 

No entanto, e apesar da proposta se encontrar, na generalidade, em condições de merecer 

aprovação, somos de parecer que deverá ser prevista escada desde o estacionamento público 

até ao caminho situado a cota superior e o arruamento deverá ter um perfil constante igual a 

8,10m, correspondendo a faixa de rodagem com 6,5m e pelo menos um passeio com 1,60m. 

Pelo exposto, nada obsta à emissão de parecer favorável ao pedido de informação prévia 

agora apresentado, devendo, em fase de projecto de licenciamento, ser dado cumprimento às 

condições mencionadas no presente parecer.” 

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

serviços. 

INFORMAÇÃO PRÉVIA 

JOSÉ ANTÓNIO M. MEIRELES MONTEIRO 

136 - No seguimento da deliberação nº 372 de 05/08/02, foi novamente presente o processo de 

José António M. Meireles Monteiro, com informação do Departamento Técnico de Obras do 

teor seguinte: 

“O requerente apresenta uma exposição, na sequência da informação elaborada pelos serviços 

em Julho de 2005, em que refere, entre outros aspectos, que no artigo 9º do regulamento do 

Plano Director Municipal, os limites dos aglomerados que integram a Classe 1 (espaços 

urbanos e urbanizáveis) são pormenorizados em plantas à escala 1/10.000, cujo conjunto 

constitui o anexo nº 1 do mesmo regulamento e dele faz parte integrante. 

E, mais refere, que a medida da profundidade da área integrada em espaço urbano, de acordo 

com a planta 1/10.000 é de 60m e não 50 metros. 

A nossa planta de apoio corrente ditou uma leitura de faixa de 50 metros, mas reconhecemos e 

aceitamos como boa fundamentação o que é referido no requerimento apresentado, quanto ao 

que deve ser a análise para o caso corrente, pelo que é de aceitar como certa a largura da 

citada faixa de 60 metros. 

Deste modo, será de dar andamento ao pedido de informação prévia e manifestar ao 

requerente que não houve má vontade, mas uma avaliação de acordo com a prática corrente. 

Pelo que, e sendo cumpridos os índices previstos no regulamento do Plano Director Municipal, 

e tendo sido obtido parecer favorável pela parte da E.P., E.P.E., julga-se que a pretensão se 

encontra em condições de merecer deferimento, devendo ser consideradas, para efeitos de 

elaboração de projecto a sujeitar a licenciamento, as disposições aplicáveis previstas no artigo 

41º do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização, relativamente a impacte 

semelhante a loteamento. 

De resto, deseja-se que seja entendido como bom o que fica exposto e parece-nos que ficam 

ressalvados eventuais danos para o requerente. 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, enviar o processo aos serviços para que seja prestado 

um melhor esclarecimento acerca das escalas utilizadas e referidas na informação. 

PEDIDO DE CERTIDÃO 

137 - Foi presente um requerimento de Manuel de Sousa e Filhos, Lda., solicitando o regime 

de propriedade horizontal, para o prédio sito no lugar do Corgo, freguesia de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que, em face da informação prestada, nada obsta à aprovação do regime 

de propriedade horizontal, podendo ser emitida a certidão requerida.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o requerido. 

PEDIDO DE PARECER  

138 - Foi presente um requerimento de António Manuel Pereira de Figueiredo, solicitando 

parecer dos prédios rústicos da freguesia de Loureiro sob o artºs 36-B, 109-B e 352-C, vão ficar 

adjudicados na escritura de partilhas a favor de António Manuel de Figueiredo e Maria dos 

Prazeres de Sequeira Figueiredo. 

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.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta. 

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram doze horas e trinta minutos, da 

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

 
 
 


