
 

 

ACTA 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DE 21 DE FEVEREIRO  DE 2006 
 

Nº 04/2006 

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

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

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

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

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Não houve. 

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

OUTRAS PRESENÇAS: Não houve. 

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada por unanimidade. 

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

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

Foi presente pelos Vereadores do Partido Socialista um requerimento do seguinte teor: 

“Os Vereadores do Partido Socialista, abaixo assinados, vêm, ao abrigo da alínea s) do nº 1 do 

artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, requerer que V. Ex.ª se digne informar quais as 

despesas efectuadas e receitas arrecadadas da “Revista à Portuguesa” exibida no passado 

sábado, dia 18 de Fevereiro do corrente ano, na Escola Secundária Dr. João Araújo Correia.” 

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

antes da ordem do dia. 

PROPOSTA 

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

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

“A Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Peso da Régua tem tido um papel preponderante 

no concelho, trabalhando no sentido de garantir a segurança, a companhia, o diálogo, através 

de gente que se dispõe a abdicar de muito da sua própria vida para dar um pouco aos que 

mais precisam. 

Famílias carenciadas, idosos que ficaram sós, têm sido a preocupação do Núcleo local da Cruz 

Vermelha Portuguesa. 

O desenvolvimento de uma região também passa pela garantia de bem-estar físico e 

psicológico das pessoas, que quando amparadas, acompanhadas e com perspectivas de vida 

estão mais aptas a colaborar com a sociedade e integrar-se na dinâmica socio-económica do 

concelho. 



 

Para que a Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo do Peso da Régua possa continuar a 

desenvolver o seu trabalho, do modo digno como tem feito até aqui, proponho a atribuição de 

um subsídio no valor de 1500 ¼��PLO�H�TXLQKHQWRV�(XURV��´ 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

FESTA DE CARNAVAL 

100 – Foi presente um requerimento de Humberto Malves Reis Silva, solicitando autorização 

para a realização de uma festa convívio no Cais da Junqueira no dia 27 de Fevereiro de 2006. 

A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos 3 Vereadores do Partido Socialista, 

autorizar o pretendido. 

“Os Vereadores do Partido Socialista não concordam com o princípio da possibilidade de uma 

pessoa em nome individual organizar festejos em espaços públicos.” 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
TESOURARIA 

Balancete – Período de 07 a 20 de Fevereiro /06 – Saldo do dia 20 de Fevereiro/06 – 

Quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e oito euros e setenta e nove cêntimos. 

O Presidente ausentou-se da reunião, ficando a presidir, o substituto legal, o Vereador em 

Regime de Permanência José Manuel Gonçalves. 

TRANSFERÊNCIA DE NOME E LOJA DO MERCADO 

101 - Foi presente um requerimento de Maria da Conceição Almeida, solicitando a alteração do 

titular de uma loja do Mercado Municipal que se encontra em nome de seu falecido marido Gil 

Morgado Couto de Carvalho. 

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

“Nos termos do nº 1 do art. 19º do Regulamento do Mercado Municipal “Por morte do ocupante 

poderá ser transferido, o direito da ocupação ao cônjuge sobrevivo não separado de pessoas e 

bens” Por tal sou do parecer que é de deferir o requerido.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

ACTUALIZAÇÃO DA TABELA E TAXAS E LICENÇAS 

102 - Pela Secção de Taxas e Licenças foi presente uma informação sobre o assunto em 

epígrafe do teor seguinte: 

“Para cumprimento do estipulado na alínea a) e b) do nº 11 do Regulamento da Tabela de 

Taxas e Licenças, informo que: 

- A actualização do regulamento acima mencionado terá que ser efectuada até ao dia 01 

de Março. 

- Deverá ser indicado qual o índice de inflação anual publicado pelo Instituto Nacional de 

Estatística.” 

Traz informação do Chefe de Divisão da DAF do teor seguinte: 

“ De acordo com índice de inflação (Dezembro de 2005), publicado pelo Instituto Nacional de 

Estatística, a actualização do RTTL deverá ser de 2,3% (anexo o quadro indicado do INE).” 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a actualização da proposta. 

SINISTRO COM VIATURA  DE MUNÍCIPE 

103 - Foi presente o processo de Manuel Fernando de Sousa Alves, de um acidente de viação, 

ocorrido na estrada municipal situado no lugar das Fontaínhas, freguesia de Vinhós, provocado 

por um monte de alcatrão descarregado na via pelos serviços camarários. 

Traz informação do Tesoureiro do Município do teor seguinte: 

“No seguimento do processo acima referido, confirmo as condições da Apólice que prevê uma 

franquia de 10% do valor do sinistro, havendo sempre um mínimo de ¼�������� 
Neste caso como os prejuízos avaliados ultrapassam o mínimo, terá a Autarquia de suportar 

tais 10%, ou seja, ¼��������D� IDYRU�GR� OHVDGR�� Mi�TXH�D�(PSUHVD�6HJXUDGRUD� YDL� VXSRUWDU�D�
parte restante, no valor de ¼���������� 
Sobre o assunto, é tudo o que se me oferece dizer.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento de franquia. 

 

ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 
PROPOSTA 

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

proposta do seguinte teor: 

“O projecto de desenvolvimento do Concelho de Peso da Régua comporta, como elemento 

essencial, o direito à informação, pois a construção de uma sociedade participada exige que a 

formação da opinião se alicerce em bases sólidas, fruto de uma reflexão fundamentada sobre 

as questões da vida colectiva. 

Por isso, a informação sobre a vida local – enquanto espelho vivo das realizações que, aos 

mais diversos níveis, se vão concretizando, mas igualmente enquanto motor da formação de 

uma opinião consistente, séria e fundamentada – deve ser no Poder Local Democrático em 

Peso da Régua, um dos objectivos prioritários. 

È competência da Autarquia fazer circular o mais amplamente possível a informação relevante 

sobre a actividade municipal, trabalhada de forma cuidadosa, objectiva e rigorosa, sobre os 

processos que se desenvolvem e sobre as acções que se concretizam no nosso concelho. 

Posto isto, a Câmara Municipal do Peso da Régua pretende editar uma revista municipal com o 

objectivo deste ser mais um instrumento utilizado pela Autarquia para aumentar a proximidade 

com os Munícipes. 

Com esta revista pretendemos dar a conhecer o trabalho mais relevante da Autarquia nas suas 

diferentes áreas de actuação, informando, trimestralmente, de forma mais pormenorizada os 

Reguenses do Trabalho decorrido nesse período de tempo. 

O seu carácter gratuito fará da Revista Municipal uma ferramenta fundamental para levar, a 

todos, a informação que pretendemos divulgar.” 

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

 



 

IV TORNEIO JUNIORES DO PORT CLUBE DA RÉGUA 

105 - Pelo Vereador em Regime de Permanência, José Manuel Gonçalves uma proposta sobre 

o assunto em epígrafe do seguinte teor: 

“O Sport Clube da Régua vai organizar, nos próximos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2006, o IV 

Torneio Juniores do Sport Clube da Régua, em homenagem aos antigos atletas “Mário-

cobrador” e “Lourenço-Rebuçau”, através de um quadrangular que, além do Sport Clube da 

Régua, contará com a presença do Grupo Desportivo de Bragança, Sport Clube de Vila Real e 

Sub 18 Concelho de Ferrol (Espanha). 

Tendo sido solicitado o apoio da Câmara Municipal e considerando a importância do 

associativismo no desenvolvimento do nosso concelho, bem como a homenagem pretendida a 

dois ex-atletas do Clube, proponho que a Autarquia assegure o alojamento para as equipas de 

Bragança e Ferrol, num total de 41 pessoas, bem como o jantar, no dia 25 de Fevereiro, para 

110 pessoas e que patrocine o troféu a atribuir ao primeiro classificado.” 

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

 

DIVISÃO DE DANEAMENTO BÁSICO E 

SERVIÇOS URBANOS 

 

CANCELAMENTO DE RECIBO 

106 - Pela Divisão de Saneamento Básico e Serviços Urbanos, foi presente uma informação 

sobre o cancelamento de água do consumidor Nelson Manuel M. Almeida, a partir do Mês de 

Janeiro/2006. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento do recibo de água. 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 
CERTIDÃO RELATIVA A PRÉDIO NTERIOR AO ANO DE 1951 

107 - Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente uma informação sobre o assunto em 

epígrafe do teor seguinte: 

“Relativamente ao tipo de pedidos de emissão de certidão para prédio construído antes de 

1951, era até agora prática exigir que o requerimento fosse assinado por todos os 

comproprietários, quando se desse o caso do prédio possuir mais do que um proprietário. 

Considerando que não está em causa qualquer tipo de operação em seja imprescindível a 

intervenção de todos os titulares de qualquer direito sobre o prédio, julga-se ser de dispensar 

tal obrigatoriedade, deixando-se o assunto à consideração superior.” 

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

PEDIDO DE CERTIDÃO 

108 - Foi presente um requerimento de Abílio Ferreira Martins, solicitando o destaque de uma 

parcela de terreno com a área de 540m2, no prédio sito no lugar de Cimo do Povo, freguesia 



 

de Poiares, não constitui operação de loteamento nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 177/01. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“ Nada a opor à emissão de certidão de destaque em virtude de se encontrarem cumpridas as 

condições mencionada na alíneas a) e b) do nº 4 do artigo 6º do Decreto-Lei 555/99 de 16 de 

Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho, não 

sendo permitido efectuar, na área correspondente ao prédio originário, novo destaque nos 

termos aí referidos pelo prazo de 10 anos, devendo este ónus ser inscrito no registo predial, 

nos termos do nº 7 do mesmo artigo do referido diploma.” 

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

serviços. 

PEDIDO DE CERTIDÃO 

109 - Foi presente um requerimento de Manuel Santos Ribeiro de Carvalho, solicitando que lhe 

seja passada certidão do prédio urbano, sito no lugar da Cabana, freguesia de Poiares, 

constitui uma realidade materialmente autónoma à data da entrada em vigor da lei dos 

loteamentos. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em virtude do local em causa não existir qualquer construção que pudesse, pela sua 

utilização, constituir realidade materialmente autónoma, somos de parecer que não será de 

certificar o requerido.” 

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

serviços. 

UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIO 

QUEIXA DE JOSÉ ALBERTO FERREIRA PINTO 

CONTRA FERNANDO ANTÓNIO CONCEIÇÃO LINO 

LUGAR DA TOJEIRA – SERGUDE 

GODIM – PESO DA RÉGUA 

110 - Foi presente uma carta da Advogada de José Alberto Ferreira Pinto, solicitando 

informação sobre a oficina de bate chapas de Fernando António Conceição Lino, sito no lugar 

da Tojeira – Godim, uma vez que não possui licença de utilização. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Na sequência de queixa apresentada pela Sr.ª. Dr.ª. Piedade Melo Esteves, na qualidade de 

mandatária de José Alberto Ferreira Pinto, os serviços de Fiscalização da Câmara Municipal 

deslocaram-se ao imóvel de que este é proprietário e verificaram a existência de oficina de 

reparação automóvel, sem que para tal esteja munido da respectiva licença de utilização. 

Nos termos do disposto no artigo 109º do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, o presidente 

da Câmara Municipal é competente para ordenar e fixar prazo para a cessação da utilização de 

edifícios ou de suas fracções autónomas quando sejam ocupados sem a necessária licença ou 

autorização ou quando estejam a ser afectos a fim diverso do previsto no respectivo alvará. 



 

Quando os ocupantes dos edifícios não cessem a utilização indevida no prazo fixado, pode a 

Câmara Municipal determinar o despejo administrativo, aplicando-se, com as devidas 

adaptações, o disposto no artigo 92º do mesmo diploma. 

Pelo exposto, somos de parecer que: 

Seja fixado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal um prazo razoável para que o Sr. 

Fernando Lino possa fazer cessar a utilização e proceda à remoção de todos os dispositivos 

relacionados com a actividade em causa, que se propõe seja fixado em 30 dias, sendo que em 

caso de incumprimento, a Câmara Municipal procederá ao despejo administrativo, nos termos 

fixados na legislação em vigor; 

Seja notificado o Sr. Fernando Lino de todas as decisões tomadas e sobre quais as medidas 

que a autarquia deverá adoptar em caso de incumprimento; 

Os serviços municipais competentes se pronunciem sobre qual a tramitação do auto de contra-

ordenação lavrado em 7 de Março de 2003, pelos serviços de fiscalização, e isto, sem prejuízo 

da fiscalização poder levantar outro auto de contra-ordenação, que aliás já deveria ter sido 

feito; 

Seja comunicado já à Sr.ª. Dr.ª. Piedade Esteves que esta Câmara Municipal irá tomar as 

diligências necessárias ao cumprimento da lei e previstas na mesma com vista ao 

restabelecimento da legalidade, bem como das demais decisões tomadas ao abrigo desta 

informação.” 

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

uma nova informação, tendo em conta todo o historial do processo assim como o teor das 

deliberações já tomadas sobre o assunto. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 164/04 

JOSÉ ANTÓNIO MEIRELES RIBEIRO 

AVENIDA JOÃO FRANCO 

PESO DA RÉGUA 

111 - Foi presente o processo de José António Meireles Ribeiro, requerendo licença para 

remodelação e ampliação para restaurante e bar, sito na Av. João Franco, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de indeferir a pretensão que não obteve parecer favorável do 

IPPAR e Delegação de Saúde, ambos de carácter vinculativo. 

O indeferimento deverá ser feito com base legal na alínea c) do nº 1 do art. 24º do DL 555/99 

de 16 de Dezembro.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido de acordo com os pareceres do 

IPPAR e Delegação de Saúde. 

PEDIDO DE DESTAQUE 

ARNALDO AUGUSTO PEREIRA CARVALHOSA 

112 - Foi presente um requerimento de Arnaldo Augusto Pereira Carvalhosa, solicitando o 

destaque da parcela no lote nº 7, com a devida autorização dos proprietários de todos os lotes, 

sito no lugar das Lages, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua. 



 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em termos formais continuamos a não ver razões bem fundamentadas para alterar os 

pareceres e informações anteriores, particularmente a elaborada a 6 de Janeiro. 

Pelo que se considera que o procedimento adequado seria alterar o alvará de loteamento, para 

a qual até já existe o elemento tido como principal e de mais difícil obtenção, que é a 

autorização de todos os proprietários dos lotes. 

No entanto, a Câmara Municipal optará, se assim o entender, por seguir o parecer do Sr. Dr. 

José Aguilar devendo, em qualquer caso, serem tratados a posteriori os aspectos formais da 

construção prevista/existente no lote a originar.” 

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do P.S., deferir o destaque 

requerido de acordo com o parecer do Jurista do Município. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

FERNANDO COLUMBANO DA SILVA 

QUINTA DA SEARA-LOUSADA 

GODIM-PESO DA RÉGUA 

113 - Foi presente um requerimento de Fernando Columbano da Silva, requerendo informação 

prévia da viabilidade de construção de um conjunto habitacional, sito na Quinta da Seara, lugar 

da Lousada - Rodo, freguesia de Godim, 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 conjunto 

habitacional a levar a efeito na Quinta da Seara, no lugar da Lousada da freguesia de Godim. 

De acordo com o Plano Director Municipal em vigor, a pretensão situa-se em solos da Classe 2 

– Espaços Industriais, sendo os usos e ocupação os previstos no artigo 23º e seguintes do seu 

regulamento. 

Esta classe integra o conjunto dos espaços destinados à instalação de indústrias 

transformadoras em geral, de serviços de apoio a estas actividades, e, suplementares, de 

outras actividades que apresentam formas de incompatibilidade com as funções urbanas. 

O município pode ainda autorizar a construção, em parcelas pertencentes a esta classe, de 

edifícios para armazéns ou instalações comerciais, desde que destinados exclusivamente a 

esses fins, aplicando-se em tais casos, com as devidas adaptações, a disciplina de 

edificabilidade para instalações industriais constantes dos artigos acima mencionados. 

Pelo exposto, verifica-se que a pretensão não se adequa às disposições previstas no 

regulamento em vigor, devendo ser objecto de parecer desfavorável, sendo apenas admissível 

a ocupação do solo nos termos previstos nos mesmos artigos.” 

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

serviços. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

HENRIQUE MARIA COUTINHO 

RUA DE VILA FRANCA 

PESO DA RÉGUA 



 

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

da viabilidade de construção de um edifício de comércio e habitação, sito na Rua de Vila 

Franca, nº 6, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

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

das Ruas de Vila Franca e Maximiano de lemos, em substituição de imóvel existente e 

constituído por r/c e andar. 

Para o mesmo terreno e requerente foi apresentado um pedido de informação prévia em 2003, 

em que era pretendida a construção de imóvel constituído por r/c e quatro andares, sendo 

proposto um recuo do alinhamento de fachada para a Rua de Vila Franca de 3 metros. 

Na informação então elaborada era referido ser considerada viável a construção de imóvel 

constituído por r/c e 3 andares e com um recuo do alinhamento de fachada de 3,5 metros e 

com alinhamento constante em toda a extensão da fachada ou seja, esta deverá estabelecer a 

transição entre os dois alinhamentos das fachadas contíguas. 

Actualmente, o pedido apresentado adopta as condições mencionadas na nossa informação de 

17 de Fevereiro de 2003 e sobre a qual recaiu a deliberação com sentido favorável tomada a 5 

de Março de 2003. 

Em face do exposto, nada obsta à emissão de parecer favorável ao pedido.” 

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

serviços. 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta. 

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

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

 

 

 


