
 

ACTA 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DE 13 DE JUNHO  DE 2006 
 

Nº 12/2006 
 

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

VEREADORES PRESENTES: Vítor Manuel Ribeiro Fernandes de Almeida, Elsa Maria de 

Carvalho Soares Peres Correia, Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Andreia Catilina 

Soares Coutinho Simões, Maria José Fernandes Lacerda. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: José Manuel Gonçalves, Vereador. 

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

OUTRAS PRESENÇAS: Dado tratar-se de reunião pública, estiveram presentes os seguintes 

munícipes: 

- Maria de Lurdes, residente no Fial, concelho de Peso da Régua, apresentou o problema de 

um caminho público que liga a estrada nacional à sua habitação. Está degradada a precisar de 

reparação. 

HORA DE ABERTURA: 10.00 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada por unanimidade. 

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

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

O Vereador Vítor Manuel Ribeiro Fernandes de Almeida, apresentou a seguinte declaração: 

“Ao ler a página da Internet do Município do Peso da Régua reparei numa notícia sobre a 

reunião da Comissão Delegada de Cultura do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular realizada 

no passado dia 31 de Maio na cidade do Peso da Régua. Como dias mais tarde leio a mesma 

notícia integralmente com o mesmo texto, num jornal regional de Lamego deduzo que a sua 

origem foi a assessoria de imprensa do Sr. Presidente da Câmara. 

Certamente que, já que um “estrangeirado” atacava autarcas eleitos deste Município, será de 

bom tom, antes de publicar ou mandar publicar a referida notícia, ouvir os visados. Mas... isso 

são contas de outros rosários. 

No texto em causa é referido que o Sr. Xoan Vasquez, Secretário-Geral do Eixo Atlântico terá 

dito “quem não participa não existe e Peso da Régua não participava” (sic.) Referia-se como é 

óbvio à participação do Município do Peso da Régua no Eixo Atlântico. 

Em princípio pensei nem ligar a estas afirmações vindas elas de quem vinham – um funcionário 

de uma Associação de que eu tinha sido dirigente, durante oito anos. 

Mas, como fui o primeiro responsável deste Município de Janeiro de 1998 a Novembro de 2005 

e porque essas afirmações foram feitas em Peso da Régua e precisamente por aquele sujeito, 

pensei melhor e decidi escrever esta curta declaração em nome da verdade. 

Refira-se desde logo que o Sr. Xoan Vasquez, desempenha funções de Secretário-Geral do 

Eixo Atlântico, sendo portanto funcionário dessa Associação. 



 

Portanto o Sr. Xoan conhece ou devia conhecer bem quais as suas funções e competências. 

Contudo, talvez deleitado por uma fumaça mais cálida do seu habitual charuto permitiu-se fazer 

afirmações que no mínimo são falsas, deselegantes, grosseiras e incompetentes. 

1 – Os objectivos gerais do Eixo Atlântico estão perfeitamente inscritos nos Estatutos e a sua 

estratégia é definida pela Assembleia Geral constituída por nove Alcaides e nove Presidentes 

de Câmara, ou seja pelos titulares dos dezoito Municípios participantes. 

Neste âmbito compete a cada Município e dentro da estratégia assim definida, decidir o grau e 

a qualidade da sua participação no sentido de os objectivos gerais serem atingidos. 

E foi isso que sempre fizemos. O Município do Peso da Régua sempre pautou a sua actuação 

no seio do Eixo Atlântico com base em dois pressupostos fundamentais – objectivos e 

estratégias definidas pela Assembleia Geral e acima de tudo os superiores interesses do 

Município. 

A nossa participação no Eixo Atlântico foi sempre a que o Município de Peso da Régua, e mais 

ninguém entendia como a mais correcta para o preenchimento dos dois pressupostos atrás 

referidos. E sempre, quer os órgãos competentes do Eixo quer do Município, consideraram 

adequada esta participação. 

Por isso a afirmação do funcionário Sr. Xoan é inteiramente falsa. 

2 – Como atrás referi o órgão máximo do Eixo Atlântico é a sua Assembleia Geral, composta 

pelos Presidentes de Câmara e Alcaides dos Municípios associados. 

Durante os oito anos que dela fiz parte nunca nenhum membro foi criticado pelo seu grau ou 

qualidade de participação. E foram muitos os autarcas, quer portugueses, quer galegos que por 

ela passaram. 

Participamos também em inúmeras reuniões de Comissões Técnicas, Comissões Delegadas, 

eventos vários, quer eu, quer outros autarcas, quer funcionários municipais, quer munícipes 

que convidávamos para este efeito. 

Nunca, por nunca foi apontada qualquer crítica à participação do Município do Peso da Régua. 

Vem agora o funcionário Sr. Xoan Vasquez, em plena cidade do Peso da Régua, à revelia de 

qualquer decisão dos órgãos competentes do Eixo Atlântico e na ausência dos anteriores 

titulares da Câmara Municipal, criticar falsamente a actuação do Município do Peso da Régua. 

Esta actuação do Sr. Xoan Vasquez só se pode considerar desleal, grosseira e no mínimo 

reveladora do seu carácter ou melhor da falta de carácter. 

3 – É sabido que o Sr. Xoan é funcionário do Eixo Atlântico e como tal compete-lhe cumprir as 

decisões dos órgãos competentes. Ou seja, compete-lhe cumprir directrizes e não criticar os 

membros do Eixo Atlântico, representantes eleitos pelos seus concidadãos, e que no fundo são 

os “patrões” do Sr. Xoan. 

Assim sendo, as afirmações do Sr. Xoan Vasquez são incompetentes porque ultrapassam os 

seus poderes e porque ferem as suas obrigações já que caluniam e ultrajam um antigo 

membro de Assembleia Geral do Eixo Atlântico, eleito pelos Reguenses e que durante oito 

anos também foi seu “patrão”. 



 

Muito mais poderiamos dizer sobre o Eixo Atlântico e do que pensamos da actuação do Sr. 

Xoan Vasquez, enquanto seu Secretário-Geral. 

Apenas e para rematar diremos como o pintor grego Apeles “Não suba o sapateiro acima da 

chinela”. 

Pela nossa parte não gastaremos mais cera com tão ridículo defunto.” 

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

antes da ordem do dia. 

7.ª MODIFICAÇÃO ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DESPESA E PLANO DE 

INVESTIMENTOS 

286 – Foi presente a 7.ª alteração ao Orçamento de Despesa no valor de 250.000,00 ¼�H�DR�
Plano de Investimento no valor de 250.000,00 ¼� 
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do P.S., aprovar a 

alteração proposta. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
TESOURARIA 

Balancete – Período de 30 de Maio a 12 de Junho/06 – Saldo do dia 12 de Junho/06 – 

Duzentos e sessenta e oito mil novecentos e cinquenta e um euros e quarenta cêntimos. 

BAILE DE STº. ANTÓNIO 

287 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em Honra de St.º António, 

solicitando autorização para a realização das festividades nos dias 10, 11, 12 e 13 de Junho, 

mediante as respectivas taxas. 

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

“Por motivo de urgência, dado que a próxima reunião de Câmara se realiza no dia 13 de Junho, 

é deferido o pedido, devendo o mesmo ser ratificado pela Câmara Municipal.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho. 

1ª EDIÇÃO DO MODELODOURO 

288 - Foi presente um ofício da ACIR, comunicando que vai realizar a 1ª Edição do 

ModeloDouro, solicitando para isso um subsídio de 30.000,00 ¼� 
A Câmara deliberou, por unanimidade, congratular-se com a iniciativa apoiando-a logística e 

promocionalmente. 

CEDÊNCIA DO ESPAÇO MERCADO MUNICIPAL 

289 - Foi presente um ofício da ARDAD – Associação da Região Douro para Apoio a 

Deficientes, solicitando a cedência de um espaço no Mercado Municipal no dia 28 de Julho, 

para a acção que vão desenvolver “Cantinho Agrícola”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. 

O Vereador Mário Montes não participou desta deliberação. 

 



 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 
PEDIDO DE PARECER 

JOAQUIM PEREIRA ALVES CARDOSO 

MARIA FIRMINA ALVES CARDOSO FERNANDES 

290 - Foi presente um requerimento de Joaquim Pereira Alves Cardoso e Maria Firmina Alves 

Cardoso Fernandes, solicitando informação da viabilidade de construção de compropriedade 

relativo ao prédio rústico, sito no lugar do Adro, freguesia de Godim, concelho de Peso da 

Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor a que seja emitido parecer favorável ao pedido apresentado, nos termos do 

disposto no artigo 54.º da Lei 64/2003 de 23 de Agosto, que alterou a Lei 91/95 de 2 de 

Setembro, já que do negócio referido não resulta qualquer parcelamento físico em violação do 

regime legal dos loteamentos.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável do requerido. 

PEDIDO DE PARECER 

SERAFIM TORRES PINTO 

291 - Foi presente um requerimento de Serafim Torres Pinto, solicitando parecer para a 

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

artigo 116-H, sito na freguesia de Poaires, concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor a que seja emitido parecer favorável ao pedido apresentado, nos termos do 

disposto no artigo 54º da Lei 64/2003 de 23 de Agosto, que alterou a Lei 91/95 de 2 de 

Setembro, já que do negócio referido não resulta qualquer parcelamento físico em violação do 

regime legal dos loteamentos.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável do requerido. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA-EDIFICAÇÃO 

GEVIR – GABINETE DE ENGENHARIA DE VILA REAL, LDª 

AV. ANTÃO DE CARVALHO 

PESO DA RÉGUA 

292 - No seguimento da deliberação n.º160 de 06/03/21, foi novamente presente o processo 

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

“Em cumprimento da deliberação n.º 160 de 21 de Março de 2006, foi solicitada ao interessado 

a apresentação de elementos que permitam avaliar, com recurso a estudo volumétrico, o 

impacte da proposta apresentada. 

Igualmente, será indicado de modo inequívoco o sentido da proposta para decisão superior. 

Pelo exposto, e atendendo aos elementos gráficos agora entregues, quer-nos parecer que, 

considerando as cérceas dos imóveis de cada um dos lados da Avenida Dr. Antão de Carvalho, 

o número de pisos mais adequado, será de R/C e 4 andares. 



 

Quanto ao número de pisos acima da Rua Guedes de Amorim, propõe-se que seja de r/c e 3 

andares, não podendo este corpo ter uma profundidade superior a 16 metros. 

Desta forma, o conjunto terá a cércea total de R/C e 6 andares, devendo ser claramente 

definida a transição entre estes dois volumes, devendo a fachada da Avenida Dr. Antão de 

Carvalho ser entendida como sendo R/C+4+2 recuados. 

Pela análise dos elementos agora entregues, e considerando as cérceas das edificações 

contíguas, poderá dispensar-se o recuo anteriormente preconizado, de 8,5 metros, que iria 

originar a diluição da diferença entre os dois volumes. 

A Câmara Municipal deverá ponderar devidamente se a previsão de uma sala de cinema e, 

eventualmente a ceder ao município, terá a dignidade própria de um equipamento de carácter 

público. 

Até porque será incluída em edifício a constituir em regime de propriedade horizontal, com 

todas as obrigações a que tal regime obriga os respectivos condóminos. 

Igualmente, será de considerar, caso tal opção não venha a interessar ao município, se tal sala 

deverá, ainda assim, ser prevista, como contrapartida pela demolição da sala existente. 

Contudo, o pedido em causa não cumpre o disposto no Plano Director Municipal, relativamente 

aos índices fixados sobre a edificabilidade admissível, embora seja proposto o recurso a 

mecanismo de transferência construtiva previsto no artigo 24.º do seu regulamento. 

Este prevê que: 

Em áreas abrangidas por planos de salvaguarda e valorização plenamente eficazes; 

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; 

As áreas ou casos 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 Classe 1, como forma de 

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

Considerando, quer as edificações da envolvente, quer as condições topográficas do terreno, 

com especial atenção para a diferença de cotas entre os dois arruamentos confinantes como o 

terreno, será de aceitar que haja lugar ao recurso a mecanismo de transferência construtiva, de 

modo a permitir que a edificação venha a possuir frente para o arruamento a cota superior. 

Pelo exposto, somos de parecer que não será de emitir parecer favorável ao pedido de 

informação prévia, nos termos apresentados, devendo ser revisto de modo a integrar as 

condições indicadas na informação relativamente ao número de pisos e alinhamentos. 

Quanto aos aspectos relativos à previsão de uma sala ou não e sobre a respectiva cedência, 

deixa-se o assunto à consideração superior.” 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente uma rectificação ao projecto 

apresentado de acordo com a informação dos serviços, devendo também o Director de 

Departamento informar se o r/c do bloco superior cumpre em rigor a profundidade de 16 

metros. 

Mais deliberou que na rectificação do projecto deve ser inserida uma sala para projecção de 

cinema que albergue uma lotação aproximadamente de 150 lugares, cuja exploração deverá 

ser acordada através de protocolo com a Câmara Municipal, devendo ser também verificado o 

problema das cérceas nomeadamente do bloco inferior, que com inclusão da sala de cinema, 

implicará naturalmente um pé direito mais elevado. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 35/06 

COLUMBANO & FILHOS 

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DOURO, LD.ª 

QUINTA DO PESO 

PESO DA RÉGUA 

 293 - Foi presente o processo de Columbano & Filhos – Sociedade Imobiliária do Douro, Lda., 

requerendo a aprovação do projecto para construção de edifício para habitação e comércio, 

solicitando o seu licenciamento e a emissão da respectiva licença de obras pelo prazo de 48 

meses, sito na Quinta do Peso, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“O requerente apresenta um pedido de licença de obra de edifício misto de habitação e 

comércio a levar a efeito na Quinta do Peso. 

O imóvel situar-se-á à face da Rua Serpa Pinto, em frente do edifício dos Paços do Concelho e 

destina-se a construção de estacionamento em cave, 4 estabelecimentos comerciais e 20 

apartamentos. 

Embora se apresente como um único edifício, são criados dois corpos constituídos por R/C e 5 

andares, que acompanham o declive do arruamento. 

É ainda criado um arruamento lateral para o acesso aos pisos em cave, um em toda a base do 

conjunto e um piso parcial correspondente a cave no corpo situado a cota superior, sendo que 

no ponto mais favorável da fachada voltada para este arruamento, a cércea será de R/C e 4 

andares. 

Dada a área do artigo, são cumpridos todos os índices previstos no Regulamento do Plano 

Director Municipal. 

Pelo exposto, somos de parecer que nada obsta à aprovação do projecto de arquitectura.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar aos serviços uma informação, sobre da 

implantação deste projecto na realização global do processo do loteamento inicial. 

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

impedido. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 87/04 

JOSÉ PINHEIRO CARDOSO 

URBANIZAÇÃO VILA ROSA LOTE 38 



 

AV.ª SACADURA CABRAL 

GODIM-PESO DA RÉGUA 

294 - Foi presente um requerimento de herdeiros de José Pinheiro Cardoso, requerendo a 

suspensão, por 12 meses, da caducidade do processo, sito na Urbanização Vila Rosa Lote 38, 

Av.ª Sacadura Cabral, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Os requerentes apresenta exposição em que refere não ter sido possível proceder ao 

levantamento de alvará de licença administrativa devido ao falecimento do titular do respectivo 

processo, juntando escritura pública de habilitação de herdeiros e documento relativo a 

processo de inabilitação com pedido de atribuição de tutela, cuja decisão ocorreu em 23 de 

Janeiro de 2006. 

Embora se compreenda a pertinência dos motivos invocados, e se considere que os 

exponentes são totalmente alheios ao atraso ocorrido, não existe na legislação em vigor a 

possibilidade de prorrogação do prazo para emissão do alvará, contando-se um ano após a 

comunicação da aprovação do respectivo projecto. 

Pelo que somos de parecer, salvo melhor opinião, que será de proceder à declaração de 

caducidade e se proceda ao arquivamento do projecto, nos termos da nossa informação de 1 

de Fevereiro de 2006. Contudo, se assim for entendido, e dada a excepcionalidade dos 

motivos invocados e devidamente comprovados, poderá a Câmara Municipal colher o douto 

parecer do Ex.º Sr. Dr. José Aguilar para ajuizar sobre a situação.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o parecer verbal do Jurista do Município 

dado ao Vereador do Pelouro e dos serviços, mandar proceder à declaração de caducidade do 

processo, arquivando-o. 

PROCESSO DE OBRAS Nº89/04 

JOSÉ PINHEIRO CARDOSO 

URBANIZAÇÃO VILA ROSA LOTE 36 

AV.ª SACADURA CABRAL 

GODIM-PESO DA RÉGUA 

295 - Foi presente um requerimento de herdeiros de José Pinheiro Cardoso, requerendo a 

suspensão, por 12 meses, da caducidade do processo, sito na Urbanização Vila Rosa Lote 38, 

Av.ª Sacadura Cabral, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Os requerentes apresenta exposição em que refere não ter sido possível proceder ao 

levantamento de alvará de licença administrativa devido ao falecimento do titular do respectivo 

processo, juntando escritura pública de habilitação de herdeiros e documento relativo a 

processo de inabilitação com pedido de atribuição de tutela, cuja decisão ocorreu em 23 de 

Janeiro de 2006. 

Embora se compreenda a pertinência dos motivos invocados, e se considere que os 

exponentes são totalmente alheios ao atraso ocorrido, não existe na legislação em vigor a 



 

possibilidade de prorrogação do prazo para emissão do alvará, contando-se um ano após a 

comunicação da aprovação do respectivo projecto. 

Pelo que somos de parecer, salvo melhor opinião, que será de proceder à declaração de 

caducidade e se proceda ao arquivamento do projecto, nos termos da nossa informação de 1 

de Fevereiro de 2006. Contudo, se assim for entendido, e dada a excepcionalidade dos 

motivos invocados e devidamente comprovados, poderá a Câmara Municipal colher o douto 

parecer do Ex.º Sr. Dr. José Aguilar para ajuizar sobre a situação.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o parecer verbal do Jurista do Município, 

dado ao Vereador do Pelouro e dos serviços, mandar proceder à declaração de caducidade do 

processo, arquivando-o. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 90/04 

JOSÉ PINHEIRO CARDOSO 

URBANIZAÇÃO VILA ROSA LOTE 37 

AV.ª SACADURA CABRAL 

GODIM-PESO DA RÉGUA 

296 - Foi presente o processo de José Pinheiro Cardoso, com informação do Departamento 

Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em virtude de ter decorrido o prazo previsto na legislação em vigor para a emissão de alvará 

de licença ou autorização, somos de parecer que seja emitida declaração de caducidade e se 

proceda ao seu arquivamento. 

Deverá proceder-se nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo.” 

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

PROCESSO DE OBRAS Nº 95/04 

FERNANDO COLUMBANO DA SILVA 

AV.ª DO DOURO 

PESO DA RÉGUA 

297 - Foi presente o processo de Fernando Columbano da Silva, requerendo a aprovação do 

projecto de arquitectura, para construção de um parque de estacionamento bem como de um 

apoio amovível para venda de refrigerantes e cafetaria, e construção de pedestal para 

colocação de imagem, sito na Avenida do Douro, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

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

restauração e bebidas.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a projecto de arquitectura. 

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. 

 


