
 

ACTA 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DE 24 DE JANEIRO  DE 2006 
 

Nº 02/2006 
 
 

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

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Elsa Maria de Carvalho Soares Peres 

Correia, Maria José Fernandes Lacerda, Mário António Monteiro de Sousa, 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: 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. 

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

antes da ordem do dia. 

AQUISIÇÃO DE LIVROS 

41 – Foi presente uma carta de Maria Manuela Vaz de Carvalho Rodrigues, solicitando a 

aquisição de alguns exemplares do livro de poesia de seu pai Dr. Manuel Magalhães Vaz de 

Carvalho. 

Traz informação do Senhor Presidente da Câmara do seguinte teor: 

“À reunião de Câmara. 

Proponho a aquisição de 50 livros”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar adquirir 50 exemplares. 

CÁLCULO DE PRESTAÇÃO DE RENDA 

ALDA MARIA PINTO TEIXEIRA 

42 – Pela DASC foi presente o processo de Alda Maria Pinto Teixeira, residente no Bairro de 

Fundo de Fomento de Habitação, bloco 1 – 2º Dtº., com o cálculo de prestação de renda no 

valor de 14,31¼� 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o valor da renda no montante de 14,31 ¼� 
 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
TESOURARIA 

Balancete – Período de 10 a 23 de Janeiro/06 – Saldo do dia 23 Janeiro/06 – Seiscentos e 

dezoito mil cento e noventa euros e noventa e nove cêntimos. 



 

1ª MODIFICAÇÃO 

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE DESPESA E PLANO DE INVESTIMENTOS 

43 - Foi presente a 1º alteração ao Orçamento de Despesa no valor de 193.000 ¼�H�DR�3ODQR�
de Investimentos no valor de 193.000 ¼� 
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Mário António Monteiro de 

Sousa do Partido Socialista, aprovar a alteração apresentada. 

TRANSFERÊNCIA DE NOME 

LUGAR DA FEIRA 

44 - Foi presente um requerimento de Vera Maria da Silva Santos, solicitando a transferência 

do cartão da feira nº 212, que se encontra em nome do seu ex-marido Fernando Manuel F. 

Nobre, uma vez que ficou com todo o negócio. 

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

“Em cumprimento do despacho de V. Ex.ª datado de 2006-01-06, informa-se que na feira 

semanal o lugar nº 11 com 24m2 está registado em nome de Fernando Manuel Ferreira Nobre, 

cartão nº 212, tendo em débito o mês de Novembro e Dezembro. O requerido encontra-se 

omisso no regulamento de feirantes, mas uma vez que o ex-marido apresenta uma declaração 

em como não vê inconveniente na transferência do cartão para o nome da requerente, bem 

como tendo sido a mesma a efectuar os pagamentos mensais e renovação de cartão, sou do 

parecer em como não há inconveniente na transferência requerida.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

CONCESSÃO DE LUGAR 

FEIRA 

45 - Foi presente uma carta de Maria Fernanda Morito, residente no lugar de Bagaúste, 

freguesia de Canelas, concelho de Peso da Régua, solicitando um lugar na feira semanal. 

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

“Por despacho de Exmo. Senhor Presidente de 11-03-1998 as concessões de cartões de 

feirantes encontram-se suspensas. Mais informo que não tenho conhecimento que esta 

senhora tenha anteriormente tido lugar na feira.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido. 

TRANSFERÊNCIA DE NOME  DO CARTÃO DE FEIRANTE 

46 - Foi presente uma carta de Maria José de Jesus Pinto Teixeira, residente no lugar de 

Araújos, da freguesia de Banho e Carvalhosa, concelho de Marco de Canaveses, solicitando a 

transferência do cartão de feirante nº. 19, que se encontra em nome do seu marido José 

Valentim Moreira Teixeira. 

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

“Nos termos do nº 15 do art. 4º do Regulamento de Feirantes nos casos de impossibilidade 

física é consignado o direito de transferência do cartão de feirante para um familiar próximo. 

Como se trata de marido para esposa sou do parecer que não há inconveniente no requerido. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

 



 

ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 

ADITAMENTO 

47 - Pela Administração Regional de Saúde do Norte – Sub-Região de Saúde de Vila Real, foi 

presente um aditamento ao Contrato-Programa celebrado entre a Câmara Municipal e aquela 

entidade em 05 de Julho de 2004. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente. 

PROPOSTA 

48 - Foi presente uma proposta do Vereador em Regime de Permanência Mário Montes, do 

seguinte teor: 

“O Dr. Camilo Matos da Silva de Araújo Correia nasceu na Cidade do Porto em 1925, mas foi 

educado no Peso da Régua no seio de uma Família tradicional portuguesa em que pontificava 

seu Pai – O Senhor Doutor João de Araújo Correia, um médico ilustre, verdadeiro émulo de 

João Semana e que mais tarde se havia de consagrar como um dos mais brilhantes escritores 

do século XX. 

Seguiu o Dr. Camilo as pisadas do Pai, tendo frequentado a Faculdade de Medicina de 

Coimbra, onde se licenciou em 1953. 

Após a inscrição na Ordem dos Médicos em 1954, regressou à terra natal para iniciar o que 

seria uma promissora como longa carreira profissional. 

A organização dos Cuidados de Saúde era à data muito precária e assentava na actividade 

desenvolvida pelos Clínicos Gerais, que exerciam nos seus Consultórios, pelas Delegações de 

Saúde – área de Saúde Pública e pelos Hospitais das Misericórdias, alguns deles nas terras 

mais evoluídas, dispondo do apoio de um Cirurgião que resolvia toda a Patologia do foro 

cirúrgico. 

No Velho hospital de D. Luís I no Peso da Régua trabalhava na altura um Cirurgião Geral 

notável – o Dr. António de Almeida, também pioneiro na Região do Douro, mas que tinha a sua 

actividade muito limitada, por falta de um Anestesista, que lhe permitisse desenvolver em 

pleno as suas potencialidades. 

Esta a razão principal pela qual o Dr. Camilo de Araújo Correia rumou ao Porto, onde no 

Hospital Geral de Santo António, realizou a sua preparação em Anestesia, colaborando com 

grandes nomes da Anestesia Portuguesa – Dr. Ruella Torres, Manuel Silva Araújo, Adelino 

Lobão e Raul Nascimento da Fonseca – o seu verdadeiro tutor de estágio. 

Dois anos passaram rapidamente, mas permitiram uma sólida formação, que O tornou apto a 

desempenhar as suas funções autonomamente – como pioneiro – numa Região e num 

ambiente em que ainda não se pensava nesta Especialidade. 

Regressou em 1955 o Dr. Camilo de Araújo Correia ao Peso da Régua e ao Hospital D. Luiz I 

onde já vinha praticando regularmente. 

Era preciso instalar o Serviço e o primeiro passo foi comprar um aparelho de anestesia, a 

expensas próprias, que os Hospitais, tal como hoje não dispunham de verbas… 

Quem não se lembra dos Cortejos para as Misericórdias… 



 

Aparelho que, arrumado numa caixa preta – o célebre Heyde-Brink - acompanhou durante 

anos o jovem anestesista que entretanto tinha começado a  trabalhar também no Hospital da 

Misericórdia de Lamego. 

Foi o virar de uma página no panorama de saúde da Região – passou a ser possível resolver 

localmente muitas das situações que tinham de ser evacuadas para o Porto… 

Rapidamente os Hospitais da Região passaram a ter uma outra dinâmica. 

Entretanto o Hospital do Peso da Régua passou para novas instalações, o que muito 

contribuiu para a melhoria das condições técnicas e para a implementação de novas 

tecnologias. 

Foram anos de muito trabalho, de muito sacrifício, de disponibilidade total, de dia e de noite, e 

de poucos proventos, mas o empenhamento, a capacidade de organizar e também de 

improvisar, tudo conseguia superar. 

Os progressos eram notórios. O Dr. Camilo de Araújo Correia passou a ser um “verdadeiro 

secretário geral” gerindo com mestria, não só as diferentes equipas cirúrgicas que pouco a 

pouco se foram instalando – a Cirurgia Geral, a Ortopedia, a Ginecologia e a Oftalmologia – 

como diferentes ramos assistenciais dos Hospitais, não directamente relacionados com a 

Anestesia, nomeadamente a criação e organização dos Serviço de Urgência do Hospital D. 

Luiz I. 

Esta carreira brilhante foi temporariamente interrompida entre 1962 e 1964 pela prestação do 

Serviço Militar em Moçambique, como Director do Hospital Militar em Porto Amélia. 

Também neste domínio cumpriu exemplarmente a sua missão tanto de Anestesista, como de 

Chefe de Missão. 

Regressado ao Continente reassumiu as suas funções quer no Peso da Régua, quer em 

Lamego, onde também trabalhava na Casa de Saúde, passando a dar mais tarde colaboração 

ao Hospital de Armamar e numa Casa de Saúde de Vila Real em que operava o Prof. Bissaia 

Barreto. 

Foi o retomar de uma actividade muito intensa, a todas as horas do dia e da noite. 

Os Hospitais começaram a dispor de novos Cirurgiões, das mais diversas Especialidades, 

sendo as solicitações cada vez mais exigentes. Nessa altura já as Instituições dispunham de 

equipamentos mais sofisticados o que permitiu o lançamento de práticas até aí nunca 

realizadas na Região. 

Os anos 60 e 70 foram anos de crescimento exponencial de assistência da Região – os 

Cirurgiões e os Médicos das diferentes Especialidades cresceram significativamente, mas o 

Dr. Camilo de Araújo Correia continuou só, sendo esporadicamente auxiliado por outro médico 

prestigiado o Dr. Manuel Braz de Magalhães que o havia substituído durante a sua 

permanência em Moçambique. 

Esta colaboração foi muito útil e é da mais elementar justiça dar-lhe o devido relevo. 

A par deste trabalho, desempenhou funções no Centro de Saúde onde teve a seu cargo a 

Consulta Materno – Infantil. 



 

No Hospital de D. Luiz I – onde integrava uma das equipas semanais de Urgência, 

desempenhou múltiplas funções desde Director Interino, Director da Urgência – no fundo era o 

verdadeiro “gestor das ausências”… e tudo corria bem. O Hospital atingiu níveis assistenciais 

notáveis para a época. 

O decorrer dos anos levou a que progressivamente se dedicasse cada vez mais à actividade 

hospitalar – retirando-se sucessivamente do Centro de Saúde e da Clínica – com prejuízo de 

Todos os que servia. 

Inexoravelmente os anos foram passando e durante 32 anos esteve sozinho. 

Só a partir de 1987 começa a ter um verdadeiro Serviço para dirigir e a ter com quem partilhar 

o trabalho com uma nova Anestesista que se instalou no Hospital de Lamego. 

Foi o surgir de uma nova etapa da vida que soube conduzir com elegância e mestria até se 

afastar há cerca de 3 anos. 

A este Homem que construiu ao longo de 50 anos uma carreira brilhante dedicada ao doente a 

qualquer hora do dia e da noite, com disponibilidade permanente, trabalhando sozinho na sua 

área durante 32 anos, servindo vários Hospitais da Região em especial o de D. Luiz I durante 

anos. 

A este Homem que também clinicou brilhantemente na Região e prestou assistência no Centro 

de Saúde do Peso da Régua. 

Não foi até hoje prestada uma justa homenagem, e corre-se o risco do seu nome cair no 

esquecimento. 

Este o motivo pelo qual tomo a liberdade de propor, ao abrigo do artigo 2º do “Regulamento 

para a Concessão de Condecorações Municipais” que a Câmara Municipal do Peso da 

Régua seja fiel intérprete do tributo de gratidão e de homenagem da População que o Dr. 

Camilo de Araújo Correia serviu com dedicação, disponibilidade e total empenhamento ao 

longo da sua carreira profissional de 50 anos atribuindo-lhe a Medalha de Honra do Peso da 

Régua. - 

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

Mais deliberou que a atribuição da medalha de honra seja em data a acordar com o município 

de Lamego. 

O Senhor Presidente da Câmara nomeará a comissão de acordo com o art. 3 do Regulamento 

para a concessão de condecorações municipais. 

REDE NACIONAL DE CIDADES E VILAS COM MOBILIDADE PARA TODOS 

49 - Pela Associação Portuguesa de Planeadores do Território, foi presente uma proposta de 

adesão da Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos, entre aquela 

entidade e a Câmara Municipal. 

Traz informação da Assessora, Ermelinda Gonçalves do teor seguinte: 

“Após análise da documentação relativa ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar V. Ex.ª 

do seguinte: 



 

Esta Rede Nacional consiste num conjunto de cidades ou vilas que manifestam vontade de 

eliminar as principais barreiras arquitectónicos e urbanísticas que perturbam a mobilidade a 

todo e qualquer cidadão. 

O Regulamento de Adesão aponta dois objectivos particulares: a adaptação, de forma 

faseada, geográfica e temporalmente, da cidade à mobilidade para todos, através de um 

somatório de pequenas acções, rápidas e, segundo o Regulamento, pouco dispendiosas; a 

promoção de acções regulamentares e sensibilização dos sectores públicos e privados, que 

permitam sensibilizar e impor medidas de “mobilidade para todos” em novas urbanizações. 

A Autarquia deverá definir uma área de intervenção com as seguintes características 

a) Coerência morfo - tipológica na sua delimitação; 

b) Centralidade: área multifuncional, onde coexistam funções residencial, comércio, 

serviços públicos e privados. 

O Contrato de Adesão entre a Autarquia e a Associação Portuguesa de Planeadores do 

Território, Entidade responsável pela Rede, engloba: 

a) Atribuição, após a assinatura do Contrato-Programa, da “Bandeira da Mobilidade para 

Todos”, para o ano em curso. 

b) Entrega à Autarquia do “Plano de Intervenção” para os próximos três anos que 

consistirá no levantamento das situações que debilitam a mobilidade; proposta de 

medidas correctoras; possibilidades de apoios financeiros para a implementação das 

medidas. 

O Plano de Intervenção de Acessibilidades é da responsabilidade da Associação Portuguesa 

de Planeadores do Território. 

Os custos de adesão são de 6.000¼�� QR� DFWR� GH� DGHVão, 2.000¼� HP� FDGD� XP�GRV� GRLV�
anos seguintes, perfazendo 10.000¼�� YDORUHV� HVWHV� DFUHVFLGRV� GH� ,9$� à taxa legal em 

vigor. 

O Contrato de Adesão é faseado, possuindo cada fase três anos, com as acções escalonadas. 

O Contrato de Adesão está em poder desta Autarquia pelo que estamos em condições de dar 

andamento à candidatura, se tal for considerado oportuno. 

Posto isto, fico aguardar indicações por parte de V. Ex.ª que superiormente melhor decidirá. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir à Rede Nacional de Cidades e Vilas com 

Mobilidade para Todos. 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 
CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DO BAR NO GIMNODESPORTIVO 

50 - Foi presente uma carta de Joaquim Guedes, na qualidade de Presidente da Associação 

Social e Cultural de Moradores e Amigos do Bairro das Alagoas, solicitando a cedência de 

instalações para exploração do bar no gimnodesportivo. 

Traz informação do Vereador em Regime de Permanência, José Manuel Gonçalves, do teor 

seguinte: 



 

“Sou de opinião que em virtude do projecto social que está a ser executado e pelo bom 

trabalho que a Associação está a realizar, se proceda à elaboração de um Protocolo de 

cedência e um regulamento de utilização do espaço, fiscalizado pela Autarquia e pelo 

Projecto.”  

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação procedendo em sua 

conformidade. 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 
VIA ESTRUTURANTE DAS SETE ESQUINAS À LAPA 

51 - No seguimento da deliberação nº 563 de 05/11/29, foi novamente presente o processo da 

via estruturante das Sete Esquinas à Lapa, com as decidas correcções. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em virtude das correcções introduzidas irem ao encontro das condições mencionadas na 

nossa anterior informação de 9 de Novembro p.p., julga-se não haver qualquer inconveniente 

na aprovação da proposta do traçado.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a nova proposta do traçado. 

INSALUBRIDADE 

FERNANDO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO COUTINHO 

52 - No seguimento da deliberação nº 601 de 05/12/27, foi presente o processo em epígrafe 

com informação do Vereador em Regime de Permanência Mário Montes do teor seguinte: 

“Na reunião tida na minha presença em 09-01-2006 entre o queixoso Sr. António Guedes e a 

esposa do Sr. Fernando Henrique da Conceição Coutinho ficou acordado que este último iria 

proceder às obras necessárias para resolução dos problemas que foram objecto da queixa. 

Em concreto, ficou decidida a instalação de uma chaminé que permita aos fumos provenientes 

do forno serem lançados a maior altura de forma a não se direccionarem para a habitação do 

Sr. António Guedes. 

Foi aceite pelo Sr. António Guedes que essas obras seriam levadas a cabo durante o período 

de férias do Sr. Fernando Coutinho, em data ainda por definir, aceitando este não utilizar o 

forno até que o problema esteja solucionado, de modo a não causar incómodo. 

Pelo acima exposto e com o acordo dado pelas partes, permito-me propor o arquivamento do 

presente processo, sem prejuízo de outras acções que venham ser necessárias em caso de 

incumprimento do que, na minha presença, foi acordado.”  

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar arquivar o processo de acordo com a 

informação. 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM  

VALE DA PORTELA -   

CANELAS – PESO DA RÉGUA 



 

53 - Foi presente um requerimento de Jorge Filipe Queirós Gomes, solicitando informação 

prévia, para construção de um armazém de apoio à actividade hortícola, sito no lugar da 

Portela, freguesia de Canelas, 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 armazém para 

fins agrícolas com a área coberta de 150m2 e altura total de 4m. 

Para o local existe também um pedido de informação prévia para construção de instalação de 

apoio a exploração de coelhos, que obteve parecer favorável através da deliberação nº 72 de 

15 de Fevereiro de 2005. 

O terreno com a área total de 211.216m2 situa-se em espaços agro-florestais e espaços agro-

florestais de uso condicionado, com incidência de Reserva Ecológica Nacional. 

Todo ele é também incluído na área do PIOTADV. 

Pelo que, embora tendo em atenção que é admissível a instalação de instalações agrícolas, 

deverá essa instalação ocorrer no espaço agro-florestal. 

Deste modo, é admissível a instalação pretendida, mesmo considerando a pretensão já 

deferida, devendo em fase posterior ser cumpridas as condições mencionadas nas alíneas do 

nº 1 do artigo 39º do Regulamento do Plano Director Municipal e considerando o disposto no 

Regulamento do PIOTADV.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável para a construção pretendida, de 

acordo com a informação dos serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 152/04 

AMÂNDIO JORGE PEREIRA T. MACHADO 

COSTA DO VALE-GODIM 

PESO DA RÉGUA 

54 - No seguimento da deliberação nº 257 de 05/05/24, foi novamente presente o processo de 

Amândio Jorge Pereira T. Machado, requerendo a aprovação do aditamento ao projecto de 

arquitectura, sito no lugar da Costa do Vale, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à aprovação de aditamento a projecto de arquitectura, que visa a construção de 

fogo T3 no r/c de edificação, em lugar de armazém inicialmente previsto.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento ao projecto de arquitectura. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 35/05 

JOSÉ ALMEIDA ALVES 

LUGAR DE REMOSTIAS 

PESO DA RÉGUA 

55 - Foi presente o processo de José Almeida Alves, requerendo um aditamento ao projecto de 

arquitectura, para alteração de interiores de uma habitação, sita no lugar de Remostias, 

concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 



 

“1. O requerente apresenta um aditamento a pedido de alteração de edificação de habitação 

uni familiar localizada no lote 2 de loteamento em Remostias. 

2. Este assunto foi já objecto de indeferimento em 13 de Setembro de 2005, através da 

deliberação nº 433, por contrariar as disposições previstas no alvará de loteamento. 

3. Efectivamente, a pretensão consistia em levar a efeito a alteração do imóvel de modo a 

permitir a instalação de um fogo suplementar e aumento de área de implantação ao nível de 

r/c, sendo este o único aumento à área construída. 

4. De acordo com a última versão aprovada do regulamento do loteamento, são apenas 

permitidas construções de habitação uni familiares, embora na versão anterior fosse referido 

que os lotes se destinariam a construções de habitação uni familiar ou bi familiares. 

5. No entanto, existem em lotes de terreno do mesmo loteamento construções devidamente 

licenciadas pela Câmara Municipal constituídas por dois fogos. 

6. O aditamento apresentado mantém a pretensão para construção de dois fogos, tendo sido 

eliminado o aumento da área de implantação ao nível do R/C. 

7. Pelo exposto, parece-nos que a Câmara Municipal poderá adoptar o mesmo procedimento 

havido até agora e decidindo do mesmo modo, ou seja permitir a adaptação do imóvel de modo 

a comportar um fogo suplementar, à semelhança de alguns casos existentes no local. 

8. A alternativa a este procedimento será através da correcção das disposições do alvará de 

loteamento mediante alteração formal, nos termos previstos no Decreto-Lei 555/99 de 16 de 

Dezembro.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar proceder ao mencionado no ponto 8 da 

informação. 

Mais deliberou, mandar informar o requerente da possibilidade do deferimento do pretendido 

logo após a correcção do alvará de loteamento. 

PRÉDIO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

LUÍS MIRANDA BRÁS 

RUA BARÃO DE FORRESTER 

PESO DA RÉGUA 

56 - No seguimento da deliberação nº 577 de 05/12/13, e do mandado de notificação nº 34/05, 

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

Obras do teor seguinte: 

“Em face da informação prestada pelos serviços de Fiscalização, somos de parecer que será 

de proceder nos termos previstos nos art. 91º e 107º e 108º do DL 555/99 de 16 de Dezembro, 

através de posse administrativa do imóvel e execução coerciva dos trabalhos.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar notificar o proprietário nos termos do mandado 

anterior. 

Mais deliberou, enviar cópia da informação da D.T.O. aquando do envio do mandado de 

notificação. 

PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO 

JOÃO BAPTISTA PAVÃO MACHADO 



 

57 - Foi presente um requerimento João Baptista Pavão Machado, possuidor uma propriedade 

denominada Quinta de Vila Cova, na freguesia de Galafura, solicita que lhe seja passada 

certidão em não há inconveniente na reconversão pretendida, por não colidir com o disposto no 

PDM nos termos previstos do nº 1 do art. 4º do Regulamento do PDM. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à emissão de certidão onde conste que o abate de árvores para plantação de 

vinha em qualquer das categorias da classes de Espaços Agrícolas e Florestais não constitui 

violação do disposto no Plano Director Municipal, de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 

44º do seu Regulamento, que se transcreve, e desde que obtido previamente o parecer ou 

autorização emitido pela respectiva tutela. 

“Não é permitida, em parcelas pertencentes a qualquer das Categorias que integram esta 

Classe, a reconversão ou reconstituição de usos do seu solo para usos florestais que possam 

inviabilizar ou prejudicar a exploração da vinha em parcelas contíguas ou próximas”. 

E, considerando a inclusão dos terrenos em solos integrantes da Reserva Ecológica Nacional, 

verifica-se também que “é admissível a realização de acções que ocorrem na Região 

Demarcada do Douro e que tenham por interesse as actividades vitivinícolas e agrícolas 

tradicionais”, nos termos do disposto no Artigo 43º do mesmo regulamento.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar um parecer “consultivo” ao Centro de Estudos 

Vitivinícola do Douro. 

PEDIDO DE CERTIDÃO 

MANUEL PEREIRA DOS SANTOS CIGARRO 

ALVAÇÕES DO TANHA 

VILARINHO DOS FREIRES 

PESO DA RÉGUA 

58 - Foi presente um requerimento de Manuel Pereira dos Santos Cigarro, proprietário do 

prédio urbano, inscrito na respectiva matriz sobre a art. 674, composto por uma parcela de 

terreno destinada a construção urbana, com uma área de 736m2, sito em Alvações do Tanha, 

freguesia de Vilarinho dos Freires, concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em face do que consta na informação prestada pela Fiscalização, somos de parecer que não 

será de certificar o requerido.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade indeferir o requerido. 

PEDIDO DE CERTIDÃO 

59 - Foi presente um requerimento de Maria Sofia Ferreira Aranha Salema Reis, solicita que 

lhe seja certidão do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 651 da freguesia de 

Godim (Quinta do Lodeiro), foi construído antes de 1951. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor a que seja certificado que a construção é anterior a 1951, de acordo com a 

informação da Fiscalização.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 



 

PEDIDO DE CERTIDÃO 

60 - Foi presente um requerimento de Joaquim Monteiro Rodrigues, solicita que lhe seja 

certidão do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 1322 da freguesia de Sedielos 

(Sobre - a - Fonte), foi construído antes de 1951. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em face da informação prestada pelos Srs. Fiscais Municipais, somos de parecer que não 

será de certificar o requerido”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido. 

PEDIDO DE CERTIDÃO 

61 - Foi presente um requerimento de Francisco Jacinto da Silva Patrão, solicita que lhe seja 

certidão do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 1217 da freguesia de Sedielos 

(Trigais), foi construído antes de 1951. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor a que seja certificado que a construção é anterior a 1951, de acordo com a 

informação prestada pela Fiscalização.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

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

se impedido. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 192/00 

MACOUTEL-MAGALHÃES, COUTINHO  

E PIMENTEL IMOBILIÁRIA, LDª 

LUGAR DE VALE DE VINHAS 

PESO DA RÉGUA 

62 - No seguimento da deliberação nº 569 de 05/11/29, foi novamente presente o processo de 

Macoutel – Magalhães, Coutinho e Pimentel – Imobiliária, Lda., com informação do 

Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“1. O signatário do requerimento, vem participar à Câmara Municipal que retira o seu termo de 

responsabilidade pela direcção técnica da obra no processo de obras nº 192/2000, de que é 

titular Macoutel – Magalhães, Coutinho e Pimentel – Imobiliária, S.A. 

2. Assim, será de considerar que até à data da participação, era este mesmo técnico o director 

técnico da obra em causa. 

3. Deverão ser notificados o titular da licença e o industrial de construção civil de que os 

trabalhos se encontram formalmente embargados até que seja reposta a legalidade da 

situação. 

4. Em reforço do que consta no ponto anterior, e porque a lei assim o determina, deverão 

notificar-se o dono da obra e o industrial de construção civil, para que, solidariamente, garanta 

o cumprimento de tudo quanto ficar determinado. 

5. Do que vier a ser decidido deverá ser dado conhecimento ao técnico Nuno Manuel Sousa 

Pinto de Carvalho Gonçalves.” 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação e mandar proceder em sua 

conformidade. 

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. 

 

 

 

 

 

 


