
 

ACTA 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DE 07 DE FEVEREIRO DE 2006 
 

Nº 03/2006 
 

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, Maria José Fernandes Lacerda, 

Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Andreia Catilina Soares Coutinho Simões. 

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: 

 - Representante da Firma Briclima – expôs novamente a sua situação perante uma factura que 

diz ter enviado à Câmara Municipal referente às obras do Edifício da Câmara Municipal. 

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas. 

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

Partido Socialista, Vítor Manuel Ribeiro Fernandes de Almeida. 

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

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

Pelos Vereadores do P.S., foi presente uma declaração para acta, no seguimento de um 

requerimento datado de 10 de Janeiro de 2006, com resposta do Sr. Presidente da Câmara em 

23 de Janeiro de 2006, os quais a seguir se transcrevem: 

Requerimento: 

“Os Vereadores do Partido Socialista abaixo assinados, confrontados com a destruição de um 

símbolo da Região, o bardo existente no separador das faixas de rodagem da Avenida do 

Douro, tendo tido conhecimento por um jornal regional que a razão de tal acto se prende com 

questões de segurança, vêm requerer a Vª Ex.ª, nos termos da alínea s) do nº 1 do art. 68º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, se digne mandar informá-los do seguinte: 

1 – Os verdadeiros fundamentos para a destruição do referido bardo; 

2 – Dado que a diminuição da altura do bardo seria suficiente para resolver o problema de 

visibilidade, se essa solução foi encarada; 

3 – Sendo o excesso de velocidade o principal problema de segurança naquela via, quais as 

medidas tomadas para o resolver; 

4 – Se os canteiros das oliveiras, alguns destruídos nos últimos tempos, irão ter o mesmo 

tratamento; 

5 – Se esta medida se enquadra nas comemorações dos 250 anos da criação da Região 

Demarcada do Douro; 



 

6 – Se de futuro os Vereadores do Partido Socialista irão passar a ter conhecimento dos actos 

praticados pela maioria do Executivo deste Município através dos jornais.”  

Resposta ao Requerente: 

“De acordo com o que determina a alínea s) do Artigo 68º da Lei nº 169/00, 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.ª apresentado e datado de 10 de Janeiro de 

2006. 

1 – Segurança; 

Conceito e princípio estético a que corresponde um canteiro; 

2 – Foi equacionada a possibilidade, mas tal solução não dava resposta a razões da 

intervenção; 

3 – Foi contactada a GNR, para neste e noutros assuntos vigiar as questões de segurança, 

nomeadamente os limites de velocidade dentro  das localidades; 

4 – Não. Vão ser recuperados aqueles que estão parcialmente destruídos; 

5 – Não; 

6 – Os Vereadores do Partido Socialista, têm vindo a ser informados da actividade do 

Município, de uma forma particularmente pormenorizada, como nunca aconteceu no passado 

com os Vereadores do PSD.” 

Declaração 

“Os Vereadores do Partido Socialista, em relação à resposta dada pelo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal ao requerimento por nós apresentado na reunião de 10 de Janeiro de 2006, 

vêm fazer a seguinte declaração: 

a) Quanto à “poesia” da forma e ao vazio da substância, nada a referir; 

b) Contudo, quanto à resposta ao ponto 6, não podemos deixar passar a falsidade nela 

presente. Com efeito, quer o Sr. Presidente, Vereador de 1998 a 2001, quer o Sr. 

Vereador Mesquita Montes, também Vereador de 2002 a 2005, sabem bem que o 

então Presidente da Câmara ou quem presidisse às reuniões de Câmara informava 

“verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas” no período que mediava entre 

reuniões. Aliás, tanto que assim era, que isso mesmo está registado em todas as actas 

das reuniões efectuadas entre Janeiro de 1998 e Outubro de 2005. E, para que conste, 

estas actas foram aprovadas por unanimidade.” 

Por unanimidade, por motivos de urgência, foram presentes documentos para serem discutidos 

antes da ordem do dia. 

PROPOSTA 

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

proposta do seguinte teor: 

“Considerando que o acto em causa ocorreu durante o período em que os valores em causa 

estavam à guarda e nas instalações do Município. 

Considerando que o regulamento do pavilhão não salvaguarda estas situações. 

Considerando que o Município não dispõe de um seguro que cubra actos de furto. 



 

PROPONHO: 

- O pagamento dos valores reclamados pelos visados e que estão anexos aos 

requerimentos por ele apresentados. 

- Mais informo que ordenei a substituição de todas as fechaduras do edifício, 

nomeadamente as que se referem aos balneários, portas de acessos a espaços 

comuns, assim como a obrigatoriedade de ser fornecida a todos os grupos a chave da 

porta do balneário utilizado, para que os mesmos passam a ser os responsáveis pelo 

espaço que utilizam.” 

A Câmara deliberou, por maioria, com 3 abstenções dos vereadores do Partido Socialista 

aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

64 – Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“No seguimento da deliberação nº 48/2006 da Reunião Ordinária de Câmara Municipal de 

24.01.06, que atribui por proposta do Sr. Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes a 

Medalha de Honra do Município ao Dr. Camilo de Araújo Correia, nomeio para os efeitos e de 

acordo com o artigo 3º do Regulamento para a Concessão de Condecorações Municipais a 

seguinte Comissão: 

- Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves (Presidente da Câmara Municipal); 

- Agostinho Gonçalves Alves da Santa (Presidente da Assembleia Municipal); 

- Mário Francisco Cancela Mesquita Montes (Vereador); 

- José Daniel Meireles Almeida Lopes (Chefe de Divisão da DAF). 

Mais determino que seja convocada dentro das disponibilidades de todos os elementos da 

referida Comissão, uma reunião para a análise da proposta acima referida.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a proposta. 

 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
TESOURARIA 

Balancete – Período de 24 de Janeiro a 06 de Fevereiro / 06 – Saldo do dia 06 de Fevereiro/06 

– Cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e nove euros e setenta e quatro cêntimos. 

PRORROGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE MANDATO 

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

prorrogação de suspensão do mandato, por trinta dias. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a prorrogação. 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO LUGAR DA FEIRA 

66 - Foi presente um requerimento de José Paulo Morais Ferreira, com o cartão de feirante nº 

31, comunicando que teve um acidente com uma arma de caça, ficando impossibilitado de 

comparecer nas 2 últimas feiras do mês de Outubro o mês de Novembro e 2 do mês de 

Dezembro, solicitando por isso a isenção do pagamento dessas feiras. 

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



 

“O requerimento não se encontra previsto no Regulamento de feirante, no entanto e de acordo 

com o art. 17º «As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal...». 

A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido. 

TRANSMISSÃO DO ALVARÁ DE CEMITÉRIO 

67 - Foi presente um requerimento de Horácio de Jesus Augusto, solicitando autorização para 

o averbamento para seu nome do alvará do cemitério do Peso da Régua, que se encontra em 

nome de sua mãe, já falecida. 

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

“As transmissões de títulos de alvarás encontram-se previstas no nº 4 do art. 38 do 

Regulamento dos Cemitérios Municipais. Fazendo fé no requerimento e nas declarações 

anexas, sou do parecer que é de deferir o requerido.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE TERRENO EM 

TALHÃO DE CEMITÉRIO 

68 - Foi presente um requerimento de Sérgio Manuel Costa Guedes, requerendo a concessão, 

por alvará, do direito ao uso permanente de terreno, com as medidas de 1,25 por 2,00, 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 1,25 metros por 2,00 metros, 

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

de 30 de Março de 2004.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

SINISTRO OCORRIDO NO EDIFÍCIO NOVA RÉGUA 

69 - Foi presente uma carta do Condomínio do Edifício Nova Régua, comunicando que houve 

uma fuga de água da rede pública e danificou os elevadores do prédio sendo o orçamento de 

1220,00 euros mais IVA. 

Traz informação do Jurista do Município, do teor seguinte: 

“....Face à situação exposta entendo sugerir que: 

a) Os serviços verifiquem qual é o contrato celebrado e, na dúvida, solicitem à 

seguradora uma cópia das condições actualmente em vigor; 

b) A Câmara analise as coberturas existentes e, por consulta aos responsáveis dos 

serviços, a necessidade concreta da inclusão de situações não previstas; 

c) Seja alterado o seguro em conformidade com as necessidades da autarquia, já que 

esta não está protegida em várias situações que podem originar prejuízos avultados. 

A sugestão deriva do facto de ser habitual as autarquias estarem seguras quanto a situações 

deste tipo, e ser conveniente esta protecção, situação que parece não suceder aqui.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos prejuízos causados. 

Mais deliberou mandar actualizar os seguros para que no futuro, sejam contemplados este tipo 

de acidentes. 



 

 

ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

EMPREENDIMENTOS MINI E MICRO HÍDRICOS NO CONCELHO DE PESO DA RÉGUA 

70 - Foi presente pelo Centro de Estudos em Economia da Energia dos Transportes e do 

Ambiente o protocolo a celebrar entre a Instituição e a Câmara Municipal, que visa criar as 

condições para o estudo dos sítios com potencial hidroeléctrico, com custo a assumir pelo 

CEEETA, e para a montagem dos projectos técnica e economicamente viáveis. 

Traz informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal do teor seguinte: 

À reunião de câmara para ratificação.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do Protocolo. 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DE ENERGIA MINI-HÍDRICA NO 

CONCELHO PESO DA RÉGUA 

71 - Foi presente pela GRE energia – Energias Renováveis, Lda., a minuta e/ou protocolo entre 

a Instituição e Câmara Municipal, para execução de estudos de desenvolvimento de projectos 

micro - hídricos no nosso concelho. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo, mandatando o Senhor Presidente 

para a sua assinatura. 

DESPACHO 

72 - Pelo Senhor Presidente foi presente um despacho do seguinte teor: 

“Nos termos da alínea c) do nº 1 do art. 73º e nº 3 do art. 74º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, nomeio o Sr. Manuel Alberto Saraiva Rodrigues Secretário do meu Gabinete de 

Apoio Pessoal.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento. 

PROPOSTA 

73 - Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Considerando que ainda está distante no tempo um eficaz e pleno abastecimento de água em 

alta pela empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

Considerando que é indispensável que a Autarquia possua um sistema que lhe permita 

averiguar com alguma fiabilidade as taxas de perdas existentes na rede de distribuição. 

Considerando o possível período de seca que vamos atravessar neste próximo verão, e os 

valores elevadíssimos que a autarquia suportou no transporte de água. 

Proponho: 

1 – Que seja pelo município lançada uma acção de sensibilização à racionalização do consumo 

de água; 

2 – Que sejam iniciados os procedimentos tendo em vista a aquisição por parte da autarquia de 

novos meios de transporte de água para as Freguesias; 

3 – Que sejam iniciados os procedimentos tendo em vista a implementação de um sistema que 

permita a avaliação real das perdas nas diversas redes de distribuição.” 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. 

PROPOSTA DIAGNÓSTICO DE SUSTENTABILIDADE 

74 - Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“No âmbito da Agenda 21 Local, o Instituto Sondaxe procedeu, no dia 23 de Janeiro, à 

apresentação do relatório final, relativo à elaboração do Diagnóstico de Sustentabilidade do 

concelho de Peso da Régua. 

O diagnóstico técnico apresentado permite-nos um conhecimento real dos principais problemas 

existentes no concelho, identificando os principais obstáculos que se colocam ao 

desenvolvimento sustentável. 

É responsabilidade da Câmara Municipal colaborar com a implementação da Agenda 21, 

enquanto primeiro responsável pela implementação de programas que favoreçam a criação e o 

desenvolvimento da sustentabilidade local, capaz de permitir a Peso da Régua a criação de 

respostas que facilitem a fixação da população e a dinamização da economia, com o objectivo 

de quebrar o ciclo vicioso de empobrecimento e estagnação concelhio. 

Assim sendo, propõe-se a aprovação do Diagnóstico de Sustentabilidade do concelho de Peso 

da Régua, elaborado pelo Instituto Sondaxe, por forma a que se possa avançar para a fase 

seguinte, com o objectivo de definir um Plano de Acção, que oriente as políticas e programas 

de actuação municipal.” 

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

CRIAÇÃO DO CARTÃO JOVEM MUNICIPAL 

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

proposta do seguinte teor: 

À semelhança do que aconteceu com o Cartão Jovem nacional, pretende-se que os jovens do 

Concelho de Peso da Régua sejam um alvo privilegiado das empresas e instituições do 

Concelho, na perspectiva de os atrair e de lhes oferecer vantagens que possam motivá-los a 

aderir a iniciativas ou serviços de qualidade. 

É intenção da Câmara Municipal do Peso da Régua que este projecto resulte de uma parceria 

entre o Município, as Juntas de Freguesia e a Associação Comercial e Industrial dos 

Concelhos de Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio. 

Com a criação do CARTÃO JOVEM MUNICIPAL tenciona-se que os seus utilizadores 

usufruam de benefícios, isenções e descontos na utilização e compra de bens, produtos e 

serviços públicos e privados, existentes no concelho, bem como que o mesmo funcione como 

um veículo de informação, divulgação e promoção, capaz de aglutinar a juventude e as suas 

famílias, em volta da cidade e do seu comércio tradicional. 

Pretende-se através deste cartão garantir vantagens económicas, tendo como objectivo final 

contribuir para o desenvolvimento e promoção de iniciativas da Autarquia que visem o bem-

estar, a realização pessoal e a plena participação social dos jovens. 

Considera-se que o CARTÃO JOVEM MUNICIPAL se deve destinar a jovens com idades 

compreendidas entre os 12 e os 30 anos, residentes no concelho.  



 

O cartão deverá ser emitido pela Câmara Municipal, com a validade de um ano, sendo 

renovável por períodos iguais.  

A criação do CARTÃO JOVEM MUNICIPAL deverá ser acompanhada da edição de GUIA 

JOVEM onde deverão constar as condições de utilização do mesmo, bem como os 

estabelecimentos aderentes e os descontos efectuados. 

Por outro lado, a inscrição dos jovens permitirá a criação de uma base de dados sistematizada, 

capaz de traduzir as preferências e os desejos dos nossos jovens.  

Posto isto, propomos que seja dado inicio ao processo de criação do CARTÃO JOVEM 

MUNICIPAL, devendo, para tal, ser elaborado um Regulamento, sujeito à aprovação pelas 

entidades que se pretendem como parceiros, Câmara Municipal e Assembleia Municipal do 

Peso da Régua e aceitação pelas Juntas de Freguesia e ACIR. 

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

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO 

76 - Foi presente uma proposta do Vereador em Regime de Permanência, José Manuel 

Gonçalves do teor seguinte: 

A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciados na criação de condições de prática 

desportiva, são uma das competências e obrigações das Autarquias na prossecução dos 

interesses próprios, comuns e específicos das populações. 

Considerando que a Câmara Municipal do Peso da Régua pretende definir uma política 

desportiva, torna-se imperativo a criação do Conselho Municipal de Desporto, o qual 

proporcionará um espaço de debate sobre as orientações da política desportiva municipal. 

O Conselho Municipal de Desporto será um órgão de consulta da Câmara Municipal do Peso 

da Régua, no âmbito da competência do Pelouro do Desporto. 

Pretende-se que seja competência do Conselho Municipal de Desporto a análise dos 

problemas que afectam as Associações Desportivas do Concelho de Peso da Régua, aos mais 

diversos níveis, bem como a apresentação de propostas ou sugestões sobre quaisquer 

assuntos de interesse para as Associações Desportivas concelhias; promover a participação 

das Associações Desportivas; propor iniciativas a realizar no âmbito da actividade da Câmara 

Municipal para o Desporto e emissão de pareceres por solicitação do Pelouro de Desporto da 

Câmara Municipal. 

Propõe-se que o Conselho Municipal de Desporto seja composto pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Vereador do Pelouro do Desporto, Presidentes das Juntas de Freguesia e da 

Assembleia Municipal ou seus representantes, por um representante de cada uma das 

Associações Desportivas detentoras de personalidade jurídica, sedeadas no Concelho e por 

um representante do Grupo de Educação Física das Escolas do Ensino Básico e Secundário 

do Concelho. 

O Conselho Municipal de Desporto será presidido pelo Presidente da Câmara Municipal do 

Peso da Régua ou por substituto legal a indicar. 

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

 



 

CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 

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

proposta do seguinte teor: 

“A Câmara Municipal do Peso da Régua pretende criar o Conselho Municipal da Juventude 

(CMJ) com o objectivo de os jovens munícipes, através das suas associações, usufruírem de 

um espaço aberto a debate e partilha de opiniões, permitindo assim executar o seu direito à 

participação e à cidadania. 

Pretende-se que o Conselho Municipal de Juventude seja um órgão de apoio, informação e 

consulta, que congregue todas as organizações de jovens do Concelho. 

Este órgão assumir-se-á como um importante interlocutor junto da Autarquia, com um papel, 

que consideramos relevante na auscultação dos interesses dos jovens e na planificação das 

políticas municipais de juventude. O CMJ terá como objectivo estimular a troca de opiniões e 

experiências entre as organizações juvenis concelhias, permitindo reflectir acerca das 

ambições da juventude, bem como identificar e indicar possíveis soluções para os problemas 

com que se depara esta faixa etária. 

Desta forma, será possível ao executivo camarário auscultar e incorporar as contribuições das 

estruturas juvenis na definição e desenvolvimento de projectos decorrentes da aplicação de 

uma Política Municipal de Juventude, bem como conhecer as reais necessidades, aspirações e 

problemas sentidos pela população jovem do concelho. 

Este órgão consultivo deverá ser coordenado pelo Presidente da Câmara Municipal ou 

substituto legal, Vereador da Juventude, e integrar deputados municipais, as associações de 

jovens, de índole cultural, desportiva, social, estudantil, política, religiosa e/ou económica e um 

representante de cada uma das Juntas de Freguesia. Prevê-se ainda que este órgão integre 

outras organizações que, não sendo constituídas maioritariamente por jovens, desenvolvam 

um trabalho relevante em prol da juventude.” 

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

CRIAÇÃO DO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO 

78 - Pela Vereadora, Dr. Maria José Lacerda, foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“O Concelho de Peso da Régua, à semelhança da generalidade dos concelhos do interior do 

país, tem uma parte significativa da sua população composta por pessoas idosas. 

Considerando que, os idosos são uma das camadas populacionais mais desprotegidas 

socialmente, a Câmara Municipal de Peso da Régua considera a necessidade de os apoiar, no 

sentido de promover a dignificação e melhoria das suas condições de vida. 

Considerando que, nos termos da Lei compete às Autarquias Locais promoverem a resolução 

dos problemas que afectam as populações, principalmente aquelas que se encontram mais 

desprotegidas, a Câmara Municipal de Peso da Régua propõe a criação do CARTÃO 

MUNICIPAL DO IDOSO. 

É intenção da Câmara Municipal que este projecto resulte de uma parceria entre o Município, 

as Juntas de Freguesia, Farmácias locais e a Associação Comercial e Industrial dos Concelhos 

de Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio. 



 

O Cartão Municipal do Idoso destinar-se-á a apoiar os idosos residentes no concelho de Peso 

da Régua, economicamente carenciados que, por falta de meios, estejam impossibilitados de 

terem acesso a uma situação financeira mais digna. 

Desta forma, pretende-se que possam beneficiar do Cartão Municipal do Idoso todos os 

cidadãos residentes no concelho, desde que, cumulativamente, preencham os seguintes 

requisitos: 

a) Terem idade igual ou superior a 65 anos; 

b) Serem pensionistas, reformados ou carenciados, sem meio de subsistência; 

c) Residirem e serem eleitores no concelho de Peso da Régua há pelo menos 2 anos; 

É intenção da Câmara Municipal do Peso da Régua que o Cartão Municipal do Idoso possibilite 

benefícios como a redução no pagamento de consumo de água para fins domésticos, bem 

como nas tarifas de lixo e saneamento, nas taxas municipais, com excepção das taxas 

relativas a operações de loteamento, acesso gratuito aos espectáculos promovidos pela 

Autarquia e comparticipação na parte que cabe ao utente na aquisição, mediante receita 

médica, de medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. 

Propõe-se que o Cartão Municipal do Idoso tenha a validade de 1 ano, devendo ser renovado 

anualmente pelo beneficiário. 

Posto isto, propomos que seja dado inicio ao processo de criação do CARTÃO MUNICIPAL 

DO IDOSO, devendo, para tal, ser elaborado um Regulamento, sujeito à aprovação pelas 

entidades que se pretendem como parceiros, Câmara Municipal e Assembleia Municipal do 

Peso da Régua.  

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

Os Vereadores do Partido Socialista, declararão que aprova o princípio da criação deste 

cartão, não aprovando os seus considerandos. 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 
DESFILE DE CARNAVAL 2006 

79 - Pela DASC foi presente uma informação sobre o assunto em epígrafe do teor seguinte: 

“No próximo dia 24, vai realizar-se o tradicional desfile de Carnaval subordinado ao tema “250 

ANOS DA CRIAÇÃO DA REGIÃO DEMARCADA DO DOURO”, integrando crianças dos 

jardins-de-infância, públicos e privados, e das EB1 do Concelho, jovens da ARDAD e os idosos 

apoiados pelas IPSS do Concelho, esperando-se a participação de cerca de 1.800 figurantes, 

para além de momentos de grande alegria, com um colorido aos tempos áureos da nossa 

história enquanto capital da primeira região do mundo vitivinícola a ser demarcada. 

O desfile terá o seu início, pelas 14H00, frente à casa da Criança, percorrendo as ruas José 

Vasques Osório, Camilos, João de Lemos e terminará na Rua da Ferreirinha (frente ao 

Millenium BCP), encaminhando-se em seguida as crianças para o mercado Municipal, onde 

lhes será distribuído o lanche. 



 

Como novidade introduzida no evento há a registar a participação do grupo de bombos de 

Poiares e a apresentação de um carro alegórico da responsabilidade da Câmara Municipal. 

A despesa decorrente do evento basear-se-á 

- Decoração do carro alegórico, valor estimado de 250,00¼� 
- O lanche que constará de uma sandes de fiambre e um sumo, valor estimado 825,00¼��������
crianças x 0,55¼��´ 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a realização deste evento, autorizando as 

respectivas despesas. 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 
AUTO DE VISTORIA 

80 - Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente o auto de vistoria do teor seguinte: 

“Arquitecto Adriano Ferreira, Director do Departamento Técnico Municipal, Eng.º António José 

C. Espírito Santo, Chefe de Divisão da D.S.B. e S.U. e Eng.ª. Susana Cristina G. Borges 

Martins, Eng.ª. Contratada, que constituem a comissão de vistorias técnicas prevista no art. 90º 

do DL 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 177/01 de 04 de 

Junho, levaram a efeito uma vistoria ordenada por despacho de 04 de Janeiro de 2006 do 

Exmo. Vereador em regime de permanência Eng.º Mário Mesquita Montes ao imóvel 

pertencente a Maria Odete Sobral Correia, e localizado na Rua Cruz das Almas, freguesia do 

Peso da Régua. 

Nos termos do disposto no Artigo 90º do DL 555/99 de 16 de Dezembro foi notificado o 

proprietário do imóvel, não tendo comparecido à vistoria qualquer perito por si indicado. 

E, pelos peritos foi verificado: 

1 – O edifício é de construção muito antiga e está em mau estado geral de conservação, 

particularmente a cobertura. 

2 – O interior do imóvel apresenta, em diversas dependências, o forro de tecto deformado em 

virtude da ocorrência de infiltrações de águas pluviais originárias da cobertura. 

3 – Verificou-se também a existência de vestígios de infiltrações de águas pluviais no piso 

inferior que poderão ter origem na deficiente estanquicidade da caixilharia de um dos vãos 

exteriores. 

4 – Em face do exposto, entendem os peritos, ao abrigo do disposto no RGEU, no DL 555/99 

de 16 de Dezembro e demais legislação em vigor que: 

a) Serão de impor os trabalhos de reparação necessários, que devem incluir, entre os 

demais, a cobertura e respectivos componentes, tais como estrutura de sustentação, 

telhas, beirais, remates com chaminés e forros interiores e de caixilharias em mau 

estado de conservação; 

b) Fixar em 45 dias o prazo para execução dos trabalhos indicados em a). 

c) Notificar o proprietário que será considerado o único responsável por todos os danos 

de qualquer natureza que possam ocorrer sobre pessoas e bens.” 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, mandando proceder 

em sua conformidade. 

AUTO DE VISTORIA 

81 - Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente o auto de vistoria do teor seguinte: 

“Arquitecto Adriano Ferreira, Director do Departamento Técnico Municipal, Eng.º António José 

C. Espírito Santo, Chefe de Divisão da D.S.B. e S.U. e Eng.ª. Susana Cristina G. Borges 

Martins, Eng.ª. Contratada, que constituem a comissão de vistorias técnicas prevista no art. 90º 

do DL 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 177/01 de 04 de 

Junho, levaram a efeito uma vistoria ordenada por despacho de 04 de Janeiro de 2006 do 

Exmo. vereador em regime de permanência Eng.º Mário Mesquita Montes ao imóvel 

pertencente a José de Almeida Vasques Osório, e localizado no gaveto da Av. João Franco 

com as Rua da Alegria e Travessa da Alegria, freguesia e concelho do Peso da Régua. 

Nos termos do disposto no Artigo 90º do DL 555/99 de 16 de Dezembro foi notificado o 

proprietário do imóvel, não tendo comparecido à vistoria qualquer perito por si indicado. 

E, pelos peritos foi verificado: 

1 – O edifício é de construção muito antiga e para além do mau estado geral de conservação 

foi palco de incêndio há alguns anos que destruiu parte do piso superior localizado no topo 

Nascente. 

2 – Pelo facto, a estrutura em madeira da cobertura encontra-se parcialmente destruída, na 

zona  da ocorrência referida em 1. 

3 – A deformação da estrutura de cobertura origina cargas acrescidas nas paredes periféricas 

do imóvel, ao nível do andar, que aparentam já algum embarrigamento. 

4 – Os beirados de cobertura, na zona da ocorrência, encontram-se também em adiantado 

estado de degradação, podendo haver quedas para o passeio público. 

5 – Em face do exposto, entendem os peritos, ao abrigo do disposto no RGEU, no DL 555/99 e 

demais legislação em vigor que: 

a) Será de impor o apeamento das paredes em elevação até à cota de pavimento do 

andar, na zona do topo Nascente até ao limite da área ardida; 

b) Deverão ser tomadas as medidas adequadas com vista à posterior reconstrução do 

imóvel, mantendo a traça actual; 

c) Fixar em 30 dias o prazo para execução dos trabalhos indicados em a); 

d) Notificar o proprietário que será considerado o único responsável por todos e quaisquer 

danos ou prejuízos sobre pessoas e bens, decorrentes da situação.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, mandando proceder 

em sua conformidade. 

AUTO DE VISTORIA 

82 - Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente o auto de vistoria do teor seguinte: 

“Arquitecto Adriano Ferreira, Director do Departamento Técnico Municipal, Eng.º António José 

C. Espírito Santo, Chefe de Divisão da D.S.B. e S.U. e Eng.ª. Susana Cristina G. Borges 

Martins, Eng.ª. Contratada, que constituem a comissão de vistorias técnicas prevista no art. 90º 



 

do DL 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 177/01 de 04 de 

Junho, levaram a efeito uma vistoria ordenada por despacho de 14 de Novembro de 2005 do 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal Eng.º Nuno Gonçalves, a vedação pertencente a 

António Miguel Firmino Alves, e localizado no Lugar de Mera, freguesia de Godim. 

Nos termos do disposto no Artigo 90º do DL 555/99 de 16 de Dezembro foi notificado o 

proprietário do imóvel, não tendo comparecido à vistoria qualquer perito por si indicado. 

E, pelos peritos foi verificado: 

1 – A vedação em chapa metálica apresenta uma altura variável entre as duas extremidades, 

entre 1,90 m e 5 metros, mantendo um coroamento de nível devido à topografia do terreno. 

2 – Tal como se apresenta, a respectiva vedação contraria o disposto no Artigo 96º do RMUE 

sobre as condições em que poderá proceder-se à execução de muros de vedação. 

3 – Em face do exposto, entendem os peritos, ao abrigo do disposto no RGEU, no DL 555/99 

de 16 de Dezembro e demais legislação em vigor que: 

a) Será de impor a demolição imediata da vedação em causa; 

b) Fixar em 15 dias o prazo para a execução da tarefa indicada em a); 

c) Notificar o interessado que em caso de incumprimento proceder-se-á nos termos 

previstos no DL 555/99 de 16 de Dezembro, com recurso à execução coerciva após 

posse administrativa.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, enviar este auto de vistoria novamente à Comissão 

tendo em vista que seja esclarecido o seguinte: 

Do que é afirmado no ponto 1 “vedação em chapa” e o que é afirmado no ponto 2 “muro de 

vedação”. 

AUTO DE VISTORIA 

83 - Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente o auto de vistoria do teor seguinte: 

“Arquitecto Adriano Ferreira, Director do Departamento Técnico Municipal, Eng.º António José 

C. Espírito Santo, Chefe de Divisão da D.S.B. e S.U. e Eng.ª. Susana Cristina G. Borges 

Martins, Eng.ª. Contratada, que constituem a comissão de vistorias técnicas prevista no art. 90º 

do DL 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 177/01 de 04 de 

Junho, levaram a efeito uma vistoria ordenada por despacho de 21 de Novembro de 2005 do 

Exmo. vereador em regime de permanência Eng.º Mário Mesquita Montes ao imóvel 

pertencente a Arnaldo Augusto Monteiro da Fonseca, e localizado na Rua Dr. Maximiano de 

Lemos, freguesia do Peso da Régua. 

Nos termos do disposto no Artigo 90º do DL 555/99 de 16 de Dezembro foi notificado o 

proprietário do imóvel, não tendo comparecido à vistoria qualquer perito por si indicado. 

E, pelos peritos foi verificado: 

1 – O edifício é de construção muito antiga e está em mau estado geral de conservação, 

particularmente a cobertura. 

2 – O interior do imóvel apresenta em diversas dependências, vestígios de infiltração de águas 

pluviais desde a cobertura. 



 

3 – A estrutura, em madeira, da cobertura e respectivos beirais encontram-se em avançado 

estado de degradação. 

4 – Igualmente em mau estado de conservação encontra-se também parcialmente o pavimento 

em madeira do piso superior do imóvel. 

5 – Em face do exposto, entendem os peritos, ao abrigo do disposto no RGEU, no DL 555/99 

de 16 de Dezembro e demais legislação em vigor que: 

a) Serão de impor os trabalhos de reparação necessários, que devem incluir, entre os 

demais, a cobertura e respectivos componentes e pavimento do último piso do imóvel; 

b) Fixar em 45 dias o prazo para execução dos trabalhos indicados em a) 

c) Notificar o proprietário que será considerado o único responsável por todos os danos 

de qualquer natureza que possam ocorrer sobre pessoas e bens.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, mandando proceder 

em sua conformidade. 

AUTO DE VISTORIA 

84 - Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente o auto de vistoria do teor seguinte: 

“Arquitecto Adriano Ferreira, Director do Departamento Técnico Municipal, Eng.º António José 

C. Espírito Santo, Chefe de Divisão da D.S.B. e S.U. e Eng.ª. Susana Cristina G. Borges 

Martins, Eng.ª. Contratada, que constituem a comissão de vistorias técnicas prevista no art. 90º 

do DL 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 177/01 de 04 de 

Junho, levaram a efeito uma vistoria ordenada por despacho de 02 de Janeiro de 2006 do 

Exmo. vereador em regime de permanência Eng.º Mário Mesquita Montes ao imóvel 

pertencente aos edifícios construídos nos lotes 1, 2, 3 e 4 da “Urbanização Tabau”. 

Nos termos do disposto no Artigo 90º do DL 555/99 de 16 de Dezembro foi notificado o 

proprietário do imóvel, não tendo comparecido à vistoria qualquer perito por si indicado. 

E, pelos peritos foi verificado: 

1 – O conjunto dos imóveis é de construção recente, tendo sido construídos todos os panos de 

alvenaria com recurso a tijolo face à vista e usado como revestimento em zonas de “testa” de 

varandas e caixas de estore. 

2 – Os edifícios apresentam, na zona de “testa” de varandas e de padieiras de algumas 

janelas, fissuras perfeitamente visíveis, provocadas pelo desprendimento do material de 

revestimento em tijolo face à vista. 

3 – Em algumas destas zonas ocorreu já a queda para a via pública de partes desses materiais 

de revestimento. 

4 – De acordo com a inspecção visual efectuada, estes desprendimentos poderão continuar a 

acontecer, até que se proceda à sua remoção. 

5 – Em face do exposto, entendem os peritos, ao abrigo do disposto no Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, no Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro e demais legislação em vigor, 

que: 

a) Os condomínios deverão proceder à remoção de todas as partes da construção que 

ameacem risco de queda para a via pública; 



 

b) Deverá ser interdita a utilização da zona destinada ao estacionamento de viatura, 

sendo o acesso aos estabelecimentos situados no r/c dos imóveis processado 

exclusivamente através das extremidades da galeria coberta; 

c) Esta interdição, que deverá ser devidamente reforçada com colocação de barreiras 

intransponíveis, deverá ser mantida enquanto não for executados os trabalhos 

preconizados em a); 

d) Fixar o prazo para as tarefas mencionadas na alínea a) em 30 dias;”--- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, mandando proceder 

em sua conformidade. 

AUTO DE VISTORIA 

85 - Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente o auto de vistoria do teor seguinte: 

“Arquitecto Adriano Ferreira, Director do Departamento Técnico Municipal, Eng.º António José 

C. Espírito Santo, Chefe de Divisão da D.S.B. e S.U. e Eng.ª. Susana Cristina G. Borges 

Martins, Eng.ª. Contratada, que constituem a comissão de vistorias técnicas prevista no art. 90º 

do DL 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 177/01 de 04 de 

Junho, levaram a efeito uma vistoria ordenada por despacho de 27 de Dezembro de 2005, do 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua, Eng.º Nuno Gonçalves a 

estabelecimento comercial no r/c do imóvel sito na Rua José Vasques Osório, nº 56, e 

pertencente Maria Odete Pinto Mesquita. 

Nos termos do disposto nos mesmos artigos e diploma, foram notificados os proprietários dos 

imóveis, não tendo comparecido à vistoria qualquer perito por eles nomeado.    

E, pelos peritos foi verificado: 

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

designadamente a cobertura, paredes em elevação e caixilharias. 

2 – O interior do estabelecimento comercial vistoriado apresenta diversas patologias originadas 

pela ausência de obras de conservação, na totalidade do edifício. 

3 – São perfeitamente visíveis fissuras e vestígios de infiltrações em paredes, apresentando-se 

alguns panos sem revestimento, devido ao seu desprendimento. 

Igualmente se verificou a queda parcial de revestimento de tecto num dos compartimentos, 

devido à infiltração de águas pluviais para o interior da construção. 

As caixilharias apresentam-se também em mau estado de conservação, com ausência de 

vidros ou vidros quebrados em alguns vãos de janelas, não permitindo a estanquicidade 

necessária. 

4 – Em face do exposto, entendem os peritos, ao abrigo do disposto no Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, no Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro e demais legislação em vigor, 

que: 

a) O proprietário deverá ser notificado para proceder à execução dos trabalhos de 

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

seus componentes e remates, reparação ou substituição de caixilhos com deficiências 

e reposições e pintura de revestimentos de paredes interiores e exteriores. 



 

b) Fixar o prazo para as tarefas mencionadas na alínea a) em 30 dias; 

c) Mais será de notificar que em caso de incumprimento se procederá nos termos 

previstos no nº 1 do Artigo 91º do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, mandando proceder 

em sua conformidade. 

LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA MARIA DE FÁTIMA SILVA PINTO 

RUA GUEDES DE AMORIM 

PESO DA RÉGUA 

86 - Foi presente um requerimento de Maria de Fátima da Silva Pinto, solicitando a libertação 

da caução, referente à pavimentação em frente às garagens do prédio sito na Rua Guedes 

Amorim. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

 “Somos de parecer que, em face da informação prestada pela D.T.O., será de proceder nos 

exactos termos do mandado de notificação já efectuado em 9 Setembro 2005.” 

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

proceder em sua conformidade. 

PEDIDO DE CERTIDÃO 

87 - Foi presente um requerimento de José Guedes Vaz Osório, solicitando uma certidão, de 

que o prédio escrito na matriz predial urbana da freguesia de Godim, sob o artigo nº 589 no 

lugar do Salgueiral/Rua Augusto José Vieira, sempre teve a mesma configuração actual e com 

os mesmos limites físicos, confrontando a sul com a mesma rua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que não há inconveniente em que seja certificado que o prédio em causa 

não ocupa espaço público e confronta pelo lado Sul com a Rua Augusto José Vieira”. 

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

serviços. 

UNIDADE AUTÓNOMA DE GASEIFICAÇÃO 

88 - No seguimento da deliberação nº 24 de 06/01/10, foi novamente presente o processo da 

Dourogás, com a proposta de implantação e limites de segurança da UAG. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em face da nossa informação de 3 de Janeiro p. p. a Dourogás apresenta nova localização 

para instalação da sua unidade autónoma de gaseificação. 

Pelos elementos fornecidos verifica-se que é mantida livre uma faixa com 19 metros de largura 

que funcionará como espaço canal para a concretização da via estruturante fundamental 

prevista nos estudos do Plano de Urbanização da Cidade, com um perfil transversal proposto 

de 18 metros. 

A unidade, propriamente dita, situar-se-á a uma distância de 25 metros ao limite do terreno 

afecto, devido à necessidade de criação de área de protecção. 



 

Pelo exposto, verifica-se que não há inconveniente na localização pretendida, nada obstando à 

emissão de parecer favorável.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável. 

IMÓVEL EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

ANTÓNIO JÚLIO MONTEIRO MESQUITA 

TRAVESSA DE VILA FRANCA 

PESO DA RÉGUA 

89 - No seguimento da deliberação nº 430 de 05/09/13, foi novamente presente o processo de 

António Júlio Monteiro Mesquita, com informação do Departamento Técnico de Obras do teor 

seguinte: 

“Em virtude de ter decorrido o prazo previsto nos mandados de notificação nº 100/2002 de 8 de 

Novembro de 2002, 20/2003 de 4 de Abril e 99/2003 de 16 de Outubro, elaborados na 

sequência da vistoria técnica prevista no Artigo 90º do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho sem que tenha sido 

dado cumprimento, somos de parecer que sejam encetadas as diligências necessárias à posse 

administrativa, nos termos previstos no nº 1 do Artigo 91º do mesmo diploma. 

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

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

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

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

contando-se aquele prazo partir da data de início da posse administrativa, conforme o nº 8 do 

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

titulares de alvará de empreiteiro de obras pública classe e categorias adequadas à natureza e 

valor das obras, de acordo com o que prevê o nº 9 do mesmo artigo. 

As quantias despendidas, incluindo indemnizações ou sanções pecuniárias que a 

administração tenha de suportar serão pagas pelo proprietário (nº 1 do artigo 108º). 

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

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

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

DESPACHO 

90 - Pelo Vereador em Regime de Permanência, Mário Montes, foi presente um despacho do 

seguinte teor: 

“Na sequência do incêndio ocorrido no passado dia 13 numa habitação da Rua da Boa Morte, 

algumas das paredes da referida habitação ameaçam ruir e, dada a proximidade, põem em 

causa a segurança das construções vizinhas. 

Para verificação da situação e preconizar as medidas julgadas convenientes, deverá a 

Comissão de Vistorias, com brevidade, visitar o local.” 

Traz informação da Comissão de Vistorias Técnicas do seguinte teor: 

“Em cumprimento do despacho de 15.01.06 do Exmo. Vereador Eng.º Mário Mesquita Montes, 

os elementos que integram a Comissão de Vistorias Técnicas previstas no Artigo 90º do DL 



 

555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 177/01 de 04 de Junho, 

Arquitecto Adriano Ferreira, Director do Departamento Técnico Municipal, Eng.º António C. 

Espírito Santo, Chefe de Divisão Técnica de Obras e Eng.ª. Susana Cristina G. Borges Martins, 

Eng.ª. contratada, deslocaram-se à Rua da Boa Morte, para visita a imóvel destruído 

parcialmente por incêndio. 

E, pelos mesmos foi verificado que existem partes da construção que ameaçam ruína, podendo 

ocorrer a sua derrocada sobre as construções vizinhas. 

Entre outras partes incluem-se nestas as paredes de tabique parcialmente ardidas e alguns 

componentes da estrutura da cobertura. 

Pelo que, de modo a garantir a segurança das construções vizinhas, somos de parecer que o 

proprietário proceda à demolição de todas as partes da construção antes referidas. 

Sendo que em caso de incumprimento será considerado o único responsável por todos os 

danos de qualquer natureza que possam ocorrer sobre pessoas e bens.”  

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar notificar o proprietário do imóvel de acordo com 

o despacho. 

EXPOSIÇÃO APRESENTADA POR VICTOR JOSÉ FERREIRA PINTO 

RUA PROFESSOR JOSÉ LACERDA 

EDIFº MONTEIROS 1º ESQº-GODIM 

PESO DA RÉGUA 

91 - Foi presente uma carta de Victor José Ferreira Pinto, residente na Rua Professor José 

Lacerda Edifício Monteiros, 1º Esq., na freguesia de Godim, queixando-se de um barulho 

estranho, que não deixa descansar a família, presumindo ser dos estabelecimentos existentes, 

no r/c do prédio. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em face da informação, somos de parecer que o signatário da exposição, Exmo. Sr. Victor 

José Ferreira Pinto, apresente estudo/medições que demonstre que o ruído eventualmente 

provocado não cumpre a legislação aplicável, designadamente o DL 292/2000 de 14/11.” 

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

Mais deliberou informar o requerente nos termos da informação. 

EXPOSIÇÃO DE MARIA DE LURDES PEREIRA MEDEIROS CAMPOS CARVALHO 

CEDERMA-GODIM 

PESO DA RÉGUA 

92 - Foi presente uma carta de Maria de Lurdes Pereira Medeiros Campos de Carvalho, 

residente no lugar da Lapa, Cederma, solicita informação sobre a expropriação e/ou cedência 

aquando da construção do arruamento, no referido lugar. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em face do que consta na informação da Fiscalização, e salvo melhor opinião, quer-nos 

parecer que o terreno, encontrando-se vedado, será propriedade do titular dos direitos sobre o 

terreno que se desenvolve ao longo do mesmo caminho, antes e depois da curva.” 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar aos serviços para que seja pesquisado no 

arquivo o projecto da requalificação da estrada que liga o campo do futebol Clube do Fontelas 

e a passagem de nível da Cederma. 

Mais deliberou, que os fiscais averiguem também junto da população vizinha sobre o terreno a 

fim de obterem informações que possam ajudar à resolução da informação pretendida. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 14/03 

JOÃO COSME PEREIRA 

LUGAR DO PINHEIRO-LOUREIRO 

PESO DA RÉGUA 

93 - No seguimento da deliberação nº 260 de 24/05/05, foi novamente presente o processo de 

João Cosme Pereira, com informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“A Câmara Municipal deliberou em 24 de Maio de 2005 solicitar novo parecer jurídico, já que o 

parecer emitido em 6 de Maio não corresponderia ao solicitado. 

Assim, em novo parecer, é referido pelo Exmo. Sr. Dr. José Aguilar que concorda” com o 

parecer dos serviços técnicos que considera não haver razão para autorizar o referido piso, em 

desconformidade com a decisão que tomou, e que, apenas ela, possibilita a existência da 

construção”. 

Pelo exposto, somos de parecer que será de decidir de acordo em conformidade com o teor da 

nossa informação de 3 de Março de 2005.” 

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

para o processo a informação prestada pelos serviços de 03 de Março de 2005. 

PEDIDO DE LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO – 2º FASE 

JORGE FERREIRA FRIAS DE MAGALHÃES E 

ALFREDO FERREIRA FRIAS DE MAGALHÃES 

LOTEAMENTO QUINTA DE VIANA 

GODIM-PESO DA RÉGUA 

95 - Foi presente um requerimento de Jorge Ferreira Frias de Magalhães – Arquitecto, 

solicitando a devolução da garantia bancária, referente à obra de infra - estruturas da 

Urbanização da Quinta Viana (2ª fase). 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“O requerente apresenta um pedido para recepção provisória de obras de urbanização. 

A E.D.P. procedeu à recepção provisória e total das obras a 19 de Dezembro de 2005. 

A Portugal Telecom refere em ofício de 12 de Dezembro de 2005, ter sido feita vistoria aos 

trabalhos e que os mesmos reúnem condições para a sua ligação à rede pública de 

telecomunicações, podendo então ser recebidos provisoriamente. 

A D.T.O. refere ter visitado o local em causa e verificado estarem concluídas as infra-estruturas 

referentes a arruamentos e passeios, abastecimento de água, águas residuais e águas 

pluviais. 



 

Pelo exposto, somos de parecer que será de aceitar a redução da garantia bancária em nossa 

posse para o valor de ¼������������ FRUUHVSRQGHQWH� D�����GH�FDGD�HVSHFLDOLGDGH� HQYROYLGD��
como garantia, e pelo prazo de cinco anos.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação do D.T., mandando 

proceder em sua conformidade. 

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

se impedido. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 08/05 

LOURIVAL TEIXEIRA PINTO RIBEIRO 

AVª. DE OVAR 

PESO DA RÉGUA 

94 - No seguimento da deliberação nº 192 de 05/04/12, foi novamente presente o processo de 

Lourival Teixeira Pinto Ribeiro, solicitando o prolongamento do prazo de entrega das 

especialidades em falta por mais 90 dias, no projecto de instalação de uma garrafeira/bar, sito 

na Avenida de Ovar, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que não há inconveniente na prorrogação de prazo para entrega de 

projecto de especialidades, nos termos previstos no nº 5 do art. 20º do DL 555/99 de 16.12.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade deferir o requerido. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

ASSOCIAÇÃO “O BAGUINHO” 

EX INFANTÁRIO DA ANTIGA ESCOLA 

DO CICLO PREPARATÓRIA 

RUA DR. JOSÉ DE SOUSA 

PESO DA RÉGUA 

96 - Foi presente um requerimento do Infantário da antiga Escola do Ciclo Preparatório, na 

Régua, agora denominada por Associação “O Baguinho”, solicitando informação prévia da 

construção, de um edifício misto de Creche/Infantário e habitação colectiva, sito na Rua Dr. 

José de Sousa, na freguesia e concelho do Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“1- O requerente apresenta novo pedido de informação prévia para construção de edifício misto 

de Creche / Infantário e Habitação colectiva à face da Rua Dr. José de Sousa e não Avenida 

Dr. Antão de Carvalho, conforme erradamente é referido no requerimento. 

2- De acordo com os elementos fornecidos, a pretensão situa-se em Espaço Urbano, classe 1, 

categoria 1.1, cidade de Peso da Régua. 

3- O edifício a construir será levado a efeito em terreno com área de 1460m2, sendo 

constituído por cave para aparcamento, r/c para creche e infantário, sendo que este se 

desenvolve também parcialmente em andar no limite posterior da construção, e 5 andares para 

habitação colectiva. 



 

4- Considerando os valores indicados de 1460m2 de área de terreno, 1310m2 de área de 

construção de creche e infantário, 1659m2 de área de construção de habitação, verificamos 

que o coeficiente de ocupação de solo superficial atinge o valor total de 2,03m2/m2, muito 

superior ao previsto no PDM igual a 1,5m2/m2. 

5- O cálculo aplicado unicamente à área de construção de habitação permite concluir que o 

valor encontrado é igual a 1,13m2/m2. 

6- Actualmente, verifica-se que a pretensão não cumpre os coeficientes fixados no Plano 

Director Municipal, devendo tal facto ser comunicado ao requerente.  

7- Contudo, este poderá vir a cumprir tais exigências sem diminuição da área de construção, 

bastando para tal o recurso a mecanismo de transferência construtiva previsto no artigo 24º. 

8- Este prevê que nos seguintes casos: 

a) Áreas abrangidas por planos de salvaguarda e valorização plenamente eficazes; 

b) Por razões de ordem estética ou urbanística de integração na envolvência ou de 

coerência formal da imagem urbana, o município entenda aconselhável que a futura 

edificação adopte cérceas ou volumetrias conducentes, face à dimensão da parcela, a 

coeficientes de ocupação de solos superiores aos estabelecidos para o local; 

c) As áreas ou caos que como tal venham a ser delimitadas ou tipificadas em 

regulamento municipal, planos de urbanização ou outros projectos de ordenamento 

urbanístico, para além dos referidos em 1. 

Sejam aceites suplementos de volumetria resultantes da transferência da capacidade 

construtiva de outros terrenos localizados em espaços pertencentes à C lasse 1, como 

forma de suprir a área em falta para cumprimento integral dos valores fixados. 

9- Pelo exposto, e atendendo a que se trata de construção de equipamento que se reveste 

de grande valia para a cidade, e para cumprimento do artigo 23º do regulamento do PDM, 

relativamente ao cumprimento de coeficientes de ocupação de solo, a Câmara Municipal 

poderá aceitar, em fase de aprovação de projecto de arquitectura, que seja feito o recurso 

a mecanismo de transferência construtiva previsto no artigo 24º, caso o requerente 

apresente um ou mais terrenos nas condições exigidas e ou seja feita deliberação no 

sentido que tal ou tais terrenos venham a ser entregues à Câmara Municipal. 

10- Os elementos agora apresentados permitem concluir que é dado cumprimento às 

condições mencionadas na informação elaborada à data de apreciação do pedido 

anteriormente apresentado, com especial incidência para o artigo 59º do Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas. 

11- Pelo exposto, somos de parecer que nada obsta a que seja emitido parecer favorável 

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

condições mencionadas no ponto 9 da presente informação.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar aos serviços informação sobre a área que o 

requerente terá que transferir ao abrigo do art. 24º. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

HENRIQUE MARIA COUTINHO 



 

LUGAR DE VALE DE VINHAS 

PESO DA RÉGUA 

97 - Foi presente um requerimento de Henrique Maria Coutinho, solicitando informação prévia 

sobre a viabilidade de construção, de um edifício de comércio e habitação colectiva, sito no 

lugar de Vale de Vinhas, freguesia e concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“O requerente apresenta um pedido de informação prévia para construção de edifício no Lugar 

de Vale de Vinhas, à face da EN2. 

O pedido apresentado prevê a construção de imóvel constituído por 4 pisos em cave, abaixo do 

nível da Estrada Nacional e 6 acima do mesmo nível destinados a comércio (R/C) e habitação. 

De acordo com os elementos apresentados, são cumpridos os índices previstos no Plano 

Director Municipal. 

Pela sua localização foi solicitado o parecer de Estradas de Portugal, E.P.E., que refere não 

poder de deixar de emitir parecer negativo, tendo por base o disposto na alínea e) do nº 1 do 

artigo 8º do Decreto-Lei 13/71 de 23 de Janeiro, e ainda pelo facto da acessibilidade não 

respeitar os requisitos técnicos previstos no artigo 7ºdo mesmo diploma, designadamente em 

relação ao nº 1, alínea c) do nº 2 e alínea a) do nº 3. 

Igualmente se verifica que: 

A pretensão apoia o acesso ao seu terreno em acesso privativo de empreendimento vizinho;  

A dimensão de fachada prevista é superior à extensão de terreno confinante com o arruamento 

público, o que configura uma situação de interioridade; 

Em face do exposto, somos de parecer que a pretensão não reúne condições para a sua 

aceitação.” 

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

Mais deliberou, que seja ouvido o interessado nos termos do código de Procedimento 

Administrativo. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 105/02 

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DO ROMARIGO,LDª 

RIBEIRA DO RODO-LOUREIRO 

PESO DA RÉGUA 

98 - No seguimento da deliberação nº 23 de 05/01/18, foi novamente presente o processo de 

Sociedade Agrícola Quinta do Romarigo, Lda., requerendo o aditamento ao projecto de 

arquitectura, para construção de um armazém, sito na Ribeiro do Rodo, freguesia de Loureiro, 

concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à aprovação de projecto de arquitectura/aditamento para construção de 

armazém, já anteriormente aprovado, visando a redução da área de construção para metade 

da área inicial.” 

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 treze horas da qual se lavrou a 

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


