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ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006 

 

Nº 26/2006 

 

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. 

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

HORA DE ABERTURA: 10 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade. 

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

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 12 a 22 de Dezembro /06 – Saldo do dia 22 de Dezembro de 2006 – 

Quatrocentos e cinquenta cinco mil, cento e vinte oito euros e setenta seis cêntimos. 

PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA 

GRUPO CORAL S. MIGUEL DE FONTELAS 

538 - Foi presente um requerimento do Grupo Coral de S. Miguel de Fontelas, solicitando uma 

ajuda financeira, devido a terem comprado um orgão para a igreja e estarem com algumas 

dificuldade. 

Traz informação do Vice – Presidente do teor seguinte: 

“Proponho a atribuição de um subsídio de 1000€.” 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio proposto. 

FESTAS EM HONRA DE Nª SR.ª DA CONCEIÇÃO 

539 - Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Fontelas, referente ás Festas 

em Honra de Nª Sr.ª da Conceição para ratificação do despacho. 

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

“Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser enviado para ratificação à 

próxima reunião da Câmara Municipal. 

Informe-se a GNR.” 

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho. 
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16ª MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA E PLANO DE INVESTIMENTOS 

540 - Foi presente a 16ª alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 74.500,00 € e ao 

Plano de Investimento no valor de 81.500,00 €. 

A Câmara deliberou por maioria com abstenção dos vereadores do Partido Socialista, aprovar 

a alteração proposta. 

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES 

CONTRA ORDENAÇÃO N.º 18/06 

541 - Foi presente um requerimento de Filipe Ferreira Madureira Sampaio, solicitando o 

pagamento da contra ordenação n.º 18/06 em seis prestações. 

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

“O requerido encontra-se previsto no n.º 5 do Art. 88º do Decreto - Lei 244/95, não podendo o 

pagamento da última prestação ir além dos dois anos subsequentes ao carácter definitivo da 

decisão e implicando a falta de pagamento de uma prestação o vencimento de todas as outras. 

A quantia em débito é de 189.54 €.” 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o pagamento em duas prestações. 

 

ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 

PROPOSTA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 

542 - 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, 

recreativa, cultural e de solidariedade 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: 

- Associações de Juvenis 

Agrupamento 21 AEP – Peso da Régua           1000,00 € 

Agrupamento 282 CNE – Godim            1000,00 € 

Agrupamento 324 CNE – Peso da Régua             300,00 € 

Agrupamento 638 CNE – Fontelas             300,00 € 

Agrupamento 840 CNE – Moura Morta             300,00 € 
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Agrupamento CNE Loureiro               300,00 € 

Associação Juvenil de Intervenção Cultural (AJIC)                  1.200,00 € 

 

O agrupamento 21 AEP – Peso da Régua e Agrupamento 282 CNE – Godim recebem mais 

700,00 € comparativamente aos restantes pelos pelo apoio prestado na feira do livro. 

 

- Associações de solidariedade 

ARDAD 1.                 500,00 € 

Conferência S. Vicente de Paulo de Godim              250,00 € 

Conferência S. Vicente de Paulo do Peso da Régua         250,00 € 

Cruz Vermelha                      1.500,00 € 

 

- Associação Recreativa e Organizativa 

Associação Amigos À beira Douro                     2 500,00 € 

 

- Associações Desportivas 

Sport Clube da Régua           5.500,00 € 

União Recreativa Poiarense                400,00 € 

Clube Caça e Pesca do Alto Douro         5.000,00 € 

Clube Amadores de Pesca               500,00 € 

 

- Associações Culturais e Recreativas 

Associação Cultural de Alvações do Tanha              800,00 € 

Associação Cultural do Alto Douro                250,00 € 

Colégio Salesiano de Poiares          2.500,00 € 

Grupo Coral de Nossa Senhora do Socorro              500,00 € 

Grupo Coral Nossa Senhora das Neves                     1.500,00 € 

Grupo Coral S. Miguel de Fontelas                250,00 € 

Grupo Coral S. José de Godim                 250,00 € 

Grupo Cultural e Recreativo de Vilarinho dos Freires        400,00 € 

Grupo de Cantares “Os Rabelos do Douro”        1.500,00 € 

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Godim               600,00 € 

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Moura Morta        600,00 € 

Rancho Folclórico de Galafura                600,00 € 

Rancho Folclórico de Loureiro                600,00 € 

Rancho Folclórico e Recreativo de Godim                    1.800,00 € 

Rancho Folclórico e Teatral de S. José de Godim            600,00 € 

Associação Cultural e Recreativa de Vila Seca de Poiares     750,00 € 

Roga D’Arte – Teatro do Alto Douro              600,00 € 



 4 

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. 

 
Os vereadores do Partido socialista votaram favoravelmente a proposta por considerarem, 

após esclarecimento do Presidente da Câmara, que o subsídio atribuído ao Sport Clube da 

Régua, não está englobado nem se refere ao deliberado em reunião extraordinária de 

14/09/2006 nº 401. 

 
O vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes não participou nesta deliberação. 

PROPOSTA 

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

“Tem em consideração que: 

1-O município dispõe no seu património imobilizado edifícios que até há pouco tempo foram 

escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico que entretanto foram extintas por força de reordenamento 

da rede deste grau de ensino e que outra (s) no futuro virão a ter o mesmo fim; 

2-Estes edifícios ao manterem-se fechados e “abandonados”, vão caminhar por razões naturais 

para a degradação acelerada e em geral também conta com acções incorrectas de cidadãos 

menos cientes dos seus deveres de cidadania; 

3-No nosso Concelho existem colectividades de cultura, desporto e recreio que não dispõem 

de espaços adequados ao desenvolvimento da sua actividade, o que as torna frágeis e com 

pouca ambição, o que está aliado a uma massa associativa bastante reduzida. 

4-O grau de desenvolvimento do Concelho também se afere pelo grau nível organizacional e 

de desenvolvimento da prática cultural, desportiva e recreativa do seu tecido associativo; 

Proponho que a Câmara Municipal, na sua reunião realizada no dia 26 de Dezembro do ano 

em curso, nos âmbito da competência que a alínea b), do N.º4, do Art. 64.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro lhe confere, delibere aprovar a presente proposta, concedendo poderes ao 

Senhor Presidente da Câmara para, sempre que tal necessidade seja verificada, outorgar 

acordos de colaboração com Instituições de cultura, desporto, recreio e de solidariedade social, 

desde que devidamente constituídas e em funcionamento regular, tendentes a ceder a 

utilização às mesmas, de edifício ou parte dele, para o desenvolvimento dos seus objectivos, 

como forma de apoio à sua actividade que é de interesse Municipal. 

Proponho ainda que a Câmara Municipal delibere ouvir as respectivas Juntas de Freguesia e 

que dos acordos a celebrar seja dado conhecimento à Câmara Municipal.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 

PROCESSO DE OBRAS Nº156/03- 

FERNANDO ANTÓNIO CONCEIÇÃO LINO 
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LUGAR DA TOJEIRA – SERGUDE 

GODIM – PESO DA RÉGUA 

544 - No seguimento da deliberação n.º 503 de 2006/11/14, foi novamente presente o processo 

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

“Em virtude de ter decorrido o prazo concedido, nos termos da deliberação, somos de parecer 

que será de retomar o que consta nas nossas informações de 8 de Fevereiro de 2006 e 19 de 

Julho de 2006 (fls.29 e 30 e 38, respectivamente).” 

A Câmara deliberou por maioria, com voto contra do vereador Vítor Manuel Ribeiro Fernandes 

de Almeida e duas abstenções dos restantes vereadores do Partido Socialista, mandar fazer 

cessar, no prazo de 30 dias, a utilização da oficina de reparação automóvel, tendo o seu 

proprietário de proceder à remoção de todos os dispositivos relacionados com a actividade em 

causa. Findo este prazo a Câmara mandará proceder ao respectivo despejo administrativo. 

PEDIDO DE PARECER 

MARIA CONCEIÇÃO PINTO 

545 - Foi presente um requerimento de Maria da Conceição Pinto, Maria Donzília dos Anjos 

Pinto e António dos Anjos Pinto, todos residentes no lugar da Torre, freguesia de Loureiro, 

requerendo parecer favorável para a constituição de compropriedade, na venda que pretendem 

fazer a Ana Deolinda Ferreira Medeiros, do prédio rústico inscrito sob o artigo 225-B, sito na 

referida freguesia. 

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 54.º da Lei 64/2003 de 23 de Agosto, que alterou a lei 91/95 de 2 de 

Setembro, violação do regime legal dos loteamentos, podendo ser emitida a certidão 

requerida.” 

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido. 

PEDIDO DE PARECER 

ANTÓNIO BARROS FERNANDES MOREIRA 

546 - Foi presente um requerimento de António Barros Fernandes Moreira, residente no lugar 

da Seara, freguesia de Poiares, Peso da Régua, requerendo parecer favorável para a 

constituição de compropriedade na venda que pretende fazer, do prédio rústico inscrito sob o 

artigo 71-J, sito na referida freguesia. 

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 54.º 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 deferir o requerido. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PÉVIA-EDIFICAÇÃO 

GEVIR – GABINETE DE ENGENHARIA DE VILA REAL, LDª 

AVª ANTÃO DE CARVALHO – PESO DA RÉGUA 
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547 - No seguimento da deliberação da reunião de Câmara de 27/06/06,foi novamente 

presente o processo de Gevir – Gabinete de Engenharia de Vila Real, Lda., submetendo à 

apreciação da Câmara Municipal a reformulação do pedido de informação prévia, relativo a 

uma edificação (Edifício do Cinema), situado na Av. Antão de Carvalho, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“1- O requerente, na sequência das anteriores informações de 16 de Março, 1 de Junho e 16 

de Junho, elaboradas pelos nossos serviços e das deliberações já tomadas sobre o assunto, 

vem submeter à apreciação da Câmara Municipal a reformulação do seu pedido de informação 

prévia. 

2- A proposta agora apresentada prevê a construção de imóvel, com as cérceas de r/c e 4 

andares para a Avenida Dr. Antão de Carvalho e r/c e 3 andares para a Rua Guedes de 

Amorim, de acordo com o preconizado em anterior informação. 

3- Relativamente à proposta anterior, e para além da alteração ao número de pisos, verifica-se 

também que a implantação prevista não ocupa todo o terreno, apresentando-se um volume 

regular de base rectangular nas dimensões de 37,00 por 23,00 metros, sendo os pisos 

recuados com as dimensões de 16,40 por 23,00. 

4- Os pisos situados entre as duas ruas serão destinados a comércio, escritórios, arrumos e 

cinema, enquanto os pisos acima da cota da Rua Guedes de Amorim serão destinados a 

habitação. São ainda previstos dois pisos em cave destinados a estacionamento e arrumos. 

5- A área destinada a cinema apresenta agora a possibilidade de acesso independente a partir 

da Avenida Dr. Antão de Carvalho. 

6- De acordo com os elementos fornecidos, a área total de construção será de 5.720,30m2, em 

que se incluem também terraços e varandas. 

7- Os índices COS(s) e COS(v) ascendem a 5,45m2/m2 e 16,28m3/m2, sendo excedidos os 

valores fixados no Regulamento do Plano Director municipal. 

8- De acordo com os mecanismos de capacidade construtiva previstos no mesmo PDM, o 

requerente deverá proceder à cedência de terreno com igual capacidade construtiva ou seja, 

deverá ceder ao município cerca de 2.748,71m2. 

9- Em face do exposto, somos de parecer que: 

. Considerando a menor dimensão da altura da fachada, poderá ser aceite o alinhamento 

proposto, similar ao dois imóveis contíguos, considerando que a altura da fachada será a 

equivalente a r/c e 4 andares e é cumprido, na generalidade o disposto no artigo 59.º do 

RGEU; 

. Seja aceite a possibilidade de transferência da capacidade construtiva, devendo previamente 

ser aceite pela Câmara Municipal o terreno a ceder para o efeito, já que não são dadas 

indicações sobre qual o terrenos a integrar a operação; 

. A Câmara Municipal se pronuncie sobre o interesse ou não na cedência à autarquia da sala 

polivalente, ou qualquer outro tipo de compromisso, atendendo a que a área prevista fica 

contabilizada para efeitos de índice e transferência da capacidade construtiva; 
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Tal como agora previsto, será obrigação do requerente a sua previsão em projecto de 

licenciamento, construção e exploração para os fins que entenda por convenientes, que aliás 

nos parecer a melhor solução sem quaisquer ónus ou encargos para a Câmara Municipal; 

Poderá, caso seja este o entendimento da Câmara Municipal, ser comunicado ao Ministério da 

Cultura que a autarquia não vê inconveniente na demolição da construção existente, isto 

apenas após a ocorrência da aprovação de projecto da construção. 

10. Embora o pedido reúna condições para a sua aceitação, e estritamente para o estudo 

apresentado, a aprovação do pedido de informação prévia não deverá acontecer antes de 

serem aceites pela Câmara Municipal os terrenos a integrar a transferência da capacidade 

construtiva.” 

A Câmara deliberou por maioria, com abstenção dos vereadores Vítor Manuel Ribeiro 

Fernandes de Almeida e José Manuel Gonçalves este, por não ter estado na última deliberação 

sobre o assunto, informar o peticionário que o pedido reúne condições para a sua aceitação, 

devendo entretanto a informação prévia ser aprovada somente após a aceitação pela Câmara 

Municipal dos terrenos a integrar a transferência da capacidade construtiva. Mais deliberou 

concordar na generalidade com a informação dos serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 28/06 

JOSÉ CIPRIANO 

LUGAR DE ARIZ – GODIM 

PESO DA RÉGUA 

548 - Foi presente o processo de obras de José Cipriano, com residência para o efeito em 

Planorégua, Av. de Ovar, Santa Rita I, Esc. 7, requerendo licença de obras, pelo prazo de 30 

dias, para instalação de um estabelecimento de bebidas, sito no lugar de Ariz, Godim, Peso da 

Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à aprovação do projecto de arquitectura para instalação de estabelecimento de 

bebidas em edificação existente.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura. 

INFORMAÇÃO PRÉVIA LOTEAMENTO 

COLUMBANO & FILHOS – SOC. IMOBILIÁRIA DO DOURO, LDª 

QUINTA DO PESO – PESO DA RÉGUA 

549 - Foi presente um processo de Columbano & Filhos – Soc. Imobiliária do Douro, Lda., 

solicitando informação da viabilidade de loteamento de um terreno situado no Largo dos 

Aviadores, nesta Cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“1- INTRODUÇÃO 

A presente informação prévia refere-se à análise de um pedido de informação prévia para a 

realização de uma operação de loteamento. 

2- LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PDM 
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A pretensão situa-se em terreno à face das ruas Dr. Manuel de Arriaga e Serpa pinto, 

encontrando-se abrangida pela delimitação do aglomerado urbano da cidade de Peso da 

Régua, de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM, sendo pelo facto classificado como 

Espaço Urbano. 

De acordo com Planta de Condicionantes do PDM, não existem condicionantes para o local. 

3- ELEMENTOS APRESENTADOS 

Os elementos apresentados são suficientes para a análise da pretensão. 

4- ANÁLISE DA PRETENSÃO 

O requerente apresenta uma proposta para loteamento de terreno com a área total de 

23.486,00m2, sendo prevista a constituição de 16 lotes destinados a habitação, comércio, 

serviços e indústria e compostos, acima da cota de soleira, por cérceas entre o r/c e 1 e o r/c e 

5 andares. 

5-INTEGRAÇÃO 

As manchas de implantação previstas, apesar de não coincidirem com o modelo dominante no 

local, são aceitáveis em face de se tratar de uma operação de loteamento a realizar em zona 

onde a ocupação tem sido feita através de operações de substituição e colmatação. 

6- CÉRCEAS 

O número de pisos acima da cota de soleira poderá ser aceite, sendo cumprido o Artigo 59.º do 

RGEU. 

Também, pelo declive do terreno, a cércea efectiva para alguns lotes varia entre os 6 e os 9 

pisos, ou seja, possuindo um ou mais pisos em cave, conforme os casos, o que poderá ser 

aceite desde que os mesmos possuam a cércea de r/c e 4 andares, o que se verifica. 

7- PARÂMETROS URBANÍSTICOS/ÍNDICES DE UTILIZAÇÃO 

A proposta não cumpre os índices fixados no regulamento do Plano Director Municipal. 

ACESSOS 

O acesso ao terreno objecto da operação realizar-se-á através das ruas Dr. Manuel de Arriaga 

e Serpa Pinto. 

8- REDE VIÁRIA 

A rede viária interior ao loteamento será a construir, em conformidade com a 

Portaria1136/2001 de 25 de Setembro, pelo que nada há o opor. 

9- USOS 

As construções a edificar nos lotes a criar destinar-se-ão a habitação, comercio serviços e 

indústria compatível com os usos habitacionais, pelo que nada há a opor. 

10- AFASTAMENTOS 

Esta questão já se encontra referida no ponto “CÉRCEAS”. 

11- ÁREAS DE CEDÊNCIA 

As áreas de cedência indicadas não dão cumprimento ao disposto no artigo 14.º do 

regulamento do PDM, devendo, também, em fase de licenciamento, ser feita a compensação 

sobre o diferencial entre a área a ceder e a prevista na Portaria 1136/2001 de 25 de Setembro. 
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Deverá contudo ser prevista uma parcela devidamente delimitada com a área correspondente 

ao previsto na alínea b) do n.º 1 daquele artigo com características similares aos lotes, isto é, 

servida directamente por arruamento e com profundidade e largura adequadas, para 

aproveitamento efectivo. 

12- ESTACIONAMENTO 

O espaço previsto para estacionamento público é suficiente para cumprimento das exigências 

legais, sendo previstos 96 lugares exteriores. 

13- CONCLUSÃO 

Em face do estudo apresentado, somos de parecer que embora sendo viável a ocupação 

urbana do terreno em causa através de operação de loteamento, a propostas nos termos 

apresentados, e porque não são expressamente cumpridas disposições regulamentares 

constantes do Regulamento do Plano Director Municipal, relativamente a parâmetros 

urbanísticos, não é susceptível de merecer aprovação devendo ser revistos os aspectos 

mencionados nos pontos 7 e 11 da presente informação.” 

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

serviços. 

INFORMAÇÃO PRÉVIA LOTEAMENTO 

ANTÓNIO FORTUNATO, HERDEIROS 

RUA DR. MANUEL DE ARRIAGA – PESO DA RÉGUA 

550 - Foi presente o processo de obras de António Fortunato, Herdeiros, solicitando a 

informação prévia sobre a viabilidade de construção de um loteamento, sito na Av. Dr. Manuel 

de Arriaga, Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“1- INFORMAÇÃO 

A presente informação prévia refere-se à análise de um pedido de informação prévia para a 

realização de uma operação de loteamento. 

2- LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PDM 

A pretensão situa-se em terreno à face da Rua Dr. Manuel de Arriaga, encontrando-se 

abrangida pela delimitação do aglomerado urbano da cidade de Peso da Régua, de acordo 

com a Planta de Ordenamento do PDM, sendo pelo facto classificado como Espaço Urbano. 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM, não existem condicionantes para o local. 

3- ELEMENTOS APRESENTADOS 

Os elementos apresentados são suficientes para a análise da pretensão. 

4- ANÁLISE DA PRETENSÃO 

O requerente apresenta uma proposta para loteamento de terreno com a área total de 

20.375,00m2, sendo prevista a constituição de 16 lotes destinados exclusivamente a habitação 

e compostos, acima da cota de soleira, por r/c e 5 andares, á face da Rua Dr. Manuel de 

Arriaga, e r/c e 4 andares para os restantes lotes. 

5-INTEGRAÇÃO 
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As manchas de implantação prevista, apesar de não coincidirem com o modelo dominante no 

local, são aceitáveis em face de se tratar de uma operação de loteamento a realizar em zona 

onde a ocupação tem sido feita através de operações de substituição e colmatação. 

6-CÉRCEAS 

O número de pisos acima da cota de soleira poderá ser aceite, devendo ser em qualquer caso 

cumprido o Artigo 59.º do RGEU, o que não se verifica actualmente relativamente a alguns dos 

lotes previstos. 

Também pelo declive do terreno, a cércea efectiva para alguns lotes varia entre os 6 e os 7 

pisos, ou seja, possuindo um ou dois pisos em cave, conforme os casos, o que poderá ser 

aceite desde que os mesmos possuam a cércea de R/C e 4 andares para os lotes 9a 16 e R/C 

e 5 andares para os lotes 1a 8, constada desde o arruamento de serviço. 

7- PARÂMETROS URBANÍSTICOS/ÍNDICES DE UTILIZAÇÃO 

A proposta cumpre os índices fixados no regulamento do Plano Director Municipal. 

8- REDE VIÁRIA 

A rede viária interior ao loteamento será a construir, em conformidade com Portaria 1136/2001 

de 25 de Setembro, pelo que nada há a opor. 

9-USOS 

As construções a edificar nos lotes a criar destinar-se-ão exclusivamente a habitação, pelo que 

nada há a opor. 

10- AFASTAMENTOS 

Esta questão já se encontra referida no ponto “CÉRCEAS”. 

11-ÁREAS DE CEDÊNCIA 

As áreas de cedência indicadas dão cumprimento ao disposto no artigo 14.º do regulamento do 

PDM, devendo também, em fase de licenciamento, ser feita a compensação sobre o diferencial 

entre a área a ceder e a prevista na Portaria 1136/2001de 25 de Setembro. 

Deverá contudo ser prevista uma parcela devidamente delimitada com a área, no mínimo, de 

1764m2, correspondente ao previsto na alínea b) do n.º 1 daquele artigo com características 

similares aos lotes, isto é, servida directamente por arruamento e com profundidade e largura 

adequadas, para aproveitamento efectivo. 

12- ESTACIONAMENTO 

O espaço previsto para estacionamento público é suficiente para cumprimento das exigências 

legais, sendo previstos 149 lugares exteriores. 

13-CONCLUSÃO 

Em face do estudo apresentado, e porque são expressamente cumpridas as disposições 

regulamentares constantes do Regulamento do Plano Director Municipal somos de parecer que 

é viável a ocupação urbana do terreno em causa através da concretização da operação 

pretendida, devendo em fase de licenciamento ser revistas as questões mencionadas com os 

pontos 6 e 11 da presente informação.” 

A Câmara deliberou por unanimidade, mandar retirar este processo após o Presidente da 

Câmara ter declarado que se encontrava impedido de participar nesta deliberação. Os 
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vereadores do Partido Socialista, por lhes terem surgido dúvidas quanto ao dever de 

participação do Presidente do orgão, afirmaram que neste e noutros assuntos de carácter 

semelhante, quando o Sr. Presidente se retirasse, também se retirariam. 

Mais deliberaram que sejam pedidos pareceres às entidades competentes. 

INFORMAÇÃO PRÉVIA EDIFICAÇÃO 

ANTÓNIO FORTUNATO, HERDEIROS 

RUA DR. MANUEL DE ARRIAGA 

PESO DA RÉGUA 

551 - Foi presente um processo de António Fortunato, Herdeiros, solicitando a informação 

prévia sobre a viabilidade de construção de um imóvel habitacional, sito na Av. Dr. Manuel de  

Arriaga, Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de obras do teor seguinte: 

“1- INTRODUÇÃO 

A presente informação prévia refere-se à análise de um pedido de informação prévia para a 

construção de edificação. 

2- LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PDM 

A pretensão situa-se em terreno à face da Rua Dr. Manuel de Arriaga, encontrando-se 

abrangida pela delimitação do aglomerado urbano da cidade de Peso da Régua, de acordo 

com a Planta de Ordenamento do PDM, sendo pelo facto classificado como Espaço Urbano. 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM, não existem condicionantes para o local. 

3-ELEMENTOS APRESENTADOS 

Os elementos apresentados são suficientes para a análise da pretensão. 

4-ANÁLISE DA PRETENSÃO 

O pedido apresentado prevê a construção de edificação constituída por R/C+ 5 andares e mais 

um piso recuado, em terreno com a área total de 1368m2, sendo prevista uma área de 

implantação de 285m2. 

São ainda previstos dois pisos em cave a destinar a estacionamento coberto. 

5- INTEGRAÇÃO 

A mancha de implantação prevista encontra-se em conformidade com as manchas de 

implantação de construções levadas a efeito na proximidade do local, pelo que nada há a opor. 

6- CÉRCEAS 

Considerando o afastamento ao alinhamento das construções confrontantes, no lado oposto do 

arruamento, calculado em cerca de 16 metros, e verificando-se que a altura do maior plano de 

fachada é de cerca de 19 metros, a sua altura deverá ser revista de modo a dar cumprimento 

ao disposto ao artigo 59.º do RGEU: 

7- PARÂMETROS URBANÍSTICOS/ÍNDICES DE UTILIZAÇÃO 

A proposta cumpre os índices fixados no regulamento do Plano Director Municipal. 

ACESSOS 

O acesso ao terreno realizar-se-á através da Rua Dr. Manuel de Arriaga, sendo os acessos aos 

pisos em cave feitos através de acesso particular com início em arruamento público. 
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8- USOS 

A construção a edificar destinar-se-á a habitação e comércio, pelo que nada há a opor. 

9- AFASTAMENTOS 

A implantação apresentada prevê afastamentos laterais superiores a 5 metros. 

O afastamento posterior ao limite do prédio, deverá ser revisto de modo a ser previsto uma 

distância igual ou superior a 6 metros, medidos na perpendicular de qualquer ponto do seu 

polígono. 

10- ESTACIONAMENTO 

São previstos 10 lugares de estacionamento público exterior, não sendo cumprido 

integralmente o disposto no artigo 113.º do RMEU, pelo que em fase posterior de licenciamento 

deverá ser previsto pagamento da respectiva taxa. 

11- CONCLUSÃO 

Em face do estudo apresentado, e porque são expressamente cumpridas as disposições 

regulamentares constantes do Regulamento do Plano Director Municipal, somos de parecer 

que é viável a ocupação urbana do terreno em causa através da operação pretendida, devendo 

em fase de licenciamento ser revistas as questões, mencionadas nos pontos 6 e 9 da presente 

informação.” 

A Câmara deliberou por unanimidade, mandar retirar este processo após o Presidente da 

Câmara ter declarado que se encontrava impedido de participar nesta deliberação. Os 

vereadores do Partido Socialista, por lhes terem surgido dúvidas quanto ao dever de 

participação do Presidente do orgão, afirmaram que neste e noutros assuntos de carácter 

semelhante, quando o Sr. Presidente se retirasse, também se retirariam. 

Mais deliberaram que sejam pedidos pareceres às entidades competentes. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 44/06 

MACOUTEL-MAGALHÃES, COUTINHO E PIMENTEL, S.A. 

LOTE 8 – LOTEAMENTO COLINA DO SOL 

PESO DA RÉGUA 

552 - Foi presente o processo de obras de Macoutel – Magalhães Coutinho e Pimentel, S.A., 

com sede na Av. Sacadura Cabral, Edf. Sialto 135-E2/E7, Godim, requerendo a emissão de 

alvará de autorização administrativa pelo prazo de 24 meses, para obras de construção no 

loteamento Colina do Sol, lote 8, sito no Corgo, Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à emissão de alvará de autorização administrativa pelo prazo de 24 meses, 

contra a entrega de termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra, devendo ser 

atendidas as condições mencionadas no parecer da Plurinspec – Consultadoria em 

Engenharia, Controlo e Qualidade, S.A. 

Deverá ainda ser dado cumprimento ao disposto no Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização sobre a vistoria a implantação pelos nossos serviços.” 

A Câmara deliberou por unanimidade, mandar retirar este processo após o Presidente da 

Câmara ter declarado que se encontrava impedido de participar nesta deliberação. Os 
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vereadores do Partido Socialista, por lhes terem surgido dúvidas quanto ao dever de 

participação do Presidente do orgão, afirmaram que neste e noutros assuntos de carácter 

semelhante, quando o Sr. Presidente se retirasse, também se retirariam. 

Mais deliberaram que sejam pedidos pareceres às entidades competentes. 

HAGES, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª 

QUINTA DAS CERDEIRAS-GODIM, LOTE 6 

PESO DA RÉGUA 

553 - No seguimento da deliberação da reunião de Câmara de 05/09/06, foi novamente 

presente o processo de obras de Hages – Sociedade de Construções, Lda., requerendo a 

emissão de alvará de autorização administrativa pelo prazo de 12 meses, para arranjos de 

exteriores do lote 6, do empreendimento da Quinta das Cerdeiras. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à emissão de alvará de autorização administrativa pelo prazo de 12 meses, 

contra a entrega de termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra, devendo ser 

atendidas as condições mencionadas no parecer da EDP. 

Dadas as características dos trabalhos será de dispensar o cumprimento do disposto no RMUE 

sobre a verificação da implantação pelos nossos serviços.” 

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

serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 38/04 

MANUEL DA CONCEIÇÃO MONTEIRO 

LUGAR DA PORTELA – MOURAMORTA 

PESO DA RÉGUA 

554 - Foi presente o processo de obras de Manuel da Conceição Monteiro, com residência na 

Av. Sacadura Cabral, Edifício Sialto 135 E, requerendo a remodelação de um edifício destinado 

a bebidas (café), sito no Lugar da Portela, freguesia de Mouramorta, Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à aprovação do projecto de arquitectura para instalação de estabelecimento de 

bebidas em imóvel existente, e já anteriormente aprovado em 2004.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a projecto de arquitectura. 

O Presidente da Câmara não participou nesta deliberação. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

MARIA DO CEÚ DOS SANTOS FERNANDES DE CARVALHO 

JUNCAL DE CIMA – CORGO 

PESO DA RÉGUA 

555 - Foi presente um requerimento de Maria do Céu dos Santos Fernandes de Carvalho, 

solicitando informação prévia sobre a viabilidade de construção de um armazém, sito no Juncal 

de Cima – Corgo, concelho de Peso da Régua 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 
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“Somos de parecer que será de indeferir com base legal no parecer do EP.EPE de carácter 

vinculativo, de sentido desfavorável.” 

A Câmara deliberou por unanimidade, mandar retirar este processo após o Presidente da 

Câmara ter declarado que se encontrava impedido de participar nesta deliberação. Os 

vereadores do Partido Socialista, por lhes terem surgido dúvidas quanto ao dever de 

participação do Presidente do orgão, afirmaram que neste e noutros assuntos de carácter 

semelhante, quando o Sr. Presidente se retirasse, também se retirariam. 

Mais deliberaram que sejam pedidos pareceres às entidades competentes. 

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. 

 


