
 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 27 JUNHO DE 2006 

 

Nº 13/2006 

 

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

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

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

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

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 PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Presidente informou 

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

  

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
TESOURARIA 

Balancete – Período de 13 a 26 de Junho / 06 – Saldo do dia 26 de Junho / 06 – Trezentos e 

noventa mil, seiscentos e um euro e setenta e cinco cêntimos. 

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

antes da ordem do dia. 

PROPOSTA 

ATRUBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 

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

“O apoio ao associativismo é um objecto central da Câmara Municipal do Peso da Régua. 

Pólos de desenvolvimento desportivo e cultural, escolas de cidadania e de participação activa 

na sociedade, as associações e colectividades são motores dinamizadores do concelho e, por 

isso, merecem o apoio logístico e financeiro desta Autarquia. 

Tendo por base as actividades desportivas / culturais desenvolvidas, a diversidade de públicos 

a que se destinam e a própria dinâmica associativa, aliadas ao trabalho que a Autarquia 

pretende desenvolver em parceria com as Associações, de forma a rentabilizar recursos 

disponíveis e diversificar a oferta desportiva e cultural no concelho, proponho a atribuição dos 

seguintes subsídios: 



 

Sport Clube da Régua ...................................................................................... 15.000¼ 

Clube de Caça e Pesca do Alto Douro............................................................. 10.000¼ 

Futebol Clube de Fontelas................................................................................ 3.000¼ 

Secção Automóvel do Sport Clube da Régua.................................................. 2.000¼ 

Associação Amigos Abeira Douro .................................................................... 5.000¼ 

Com a aprovação desta proposta, o pagamento será feito por conta, ou seja, de acordo com a 

disponibilidade financeira do Município.” 

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

PROPOSTA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

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

“A Câmara Municipal do Peso da Régua reconhece, uma vez mais, a acção humanitária que 

tem sido desenvolvida pelos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua, a quem devemos saber 

agradecer o trabalho, dedicação e altruísmo com que servem o bem comum. 

A história do concelho e a desta Corporação seguem caminhos paralelos, partilhando 

momentos de consternação, desânimo e sofrimento, vividos com coragem pelos homens e 

mulheres que fizeram dos Bombeiros Voluntários tudo quanto são e representam hoje para 

Peso da Régua e para os Reguenses. 

Como forma de apoio ao trabalho desenvolvido pela Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Peso da Régua, proponho a atribuição de um subsídio no valor de 75.000 ¼�´ 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

CÁLCULO DE PRESTAÇÃO DE RENDA 

JOSÉ MANUEL RIBEIRO 

300 – Pela DASC foi presente o processo de José Manuel Ribeiro, morador no Bairro Quinta 

da Azenha, com o cálculo da nova prestação de renda no valor de 55,48 ¼� 
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar a renda em 55,48 Euros. 

BAILE DE S. PEDRO 

301 - Foi presente um requerimento da Comissão de Festas em Honra de S. Pedro, solicitando 

autorização para a realização das festividades no dia 24 de Junho, na freguesia de Loureiro, 

mediante o pagamento das respectivas taxas. 

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

“Deferido, por motivo de urgência deverá este despacho ser ratificado na próxima reunião de 

Câmara.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho. 

 
 
 
 
 
 



 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 
ESTACIONAMENTO NA RUA DOS CAMILOS 

302 - Foi presente uma carta de Manuela José dos Olmos Gonçalves, Supermercado O Preço 

Baixo e Loja Miguel, solicitando um lugar de estacionamento de viaturas, para cargas e 

descargas na Rua dos Camilos. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido, por a situação não estar 

contemplada no Regulamento Municipal. 

RELATÓRIO DE VISTORIA AO BAIRRO DA AZENHA 

303 - Pelo Eng.º Vítor Carvalho, Eng.ª Helena Santos e Vítor Teixeira, foi presente o relatório 

de Vistoria do Bairro da Azenha. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório apresentado. 

Mais deliberou enviar, para os devidos efeitos, o relatório à empresa responsável pela 

construção do Bairro da Azenha, para que sejam reparadas as anomalias de construção 

mencionadas. 

Enviar também o relatório, para conhecimento, ao Instituto Nacional de Habitação. 

 

ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 
PROPOSTA 

REGULAMENTO LITERÁRIO NACIONAL DO PESO DA RÉGUA – CONTO 

304 - Pela Vereadora da Cultura foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“A Língua Portuguesa e a Literatura são expressões da nossa identidade e cultura, sendo, 

muitas vezes, através delas reconhecida a universalidade do nosso povo. É neste contexto que 

se deve afirmar o papel das Autarquias, desenvolvendo um trabalho de preservação e 

promoção dessas expressões. 

Neste contexto, a Câmara Municipal do Peso da Régua, pretende organizar o I Concurso 

Literário Nacional do Peso da Régua – Conto, com o objectivo de promover e divulgar novos 

talentos literários, estimular o gosto pela escrita e pela leitura, bem como promover o concelho 

do Peso da Régua. 

Para tal, foi elaborado um Regulamento, o qual se apresenta para análise e eventual 

aprovação.” 

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

 
DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 
REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

ARTIGO 150.º 

305 - Pela Divisão Técnica de Obras foi presente uma informação sobre o assunto em epígrafe 

do teor seguinte: 



 

“Na sequência da informação elaborada para a Provedoria de Justiça e da informação conjunta 

elaborada com o Ilustre Consultor Jurídico, somos de parecer que a redacção adoptada para o 

artigo 150.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação deverá ser corrigida. 

Esta correcção servirá unicamente para que não haja dúvida que, apenas na execução de 

obras de urbanização exteriores ao perímetro do loteamento, haverá lugar à redução 

proporcional da taxa pela realização de infra-estruturas que possam permitir ao promotor suprir 

a impossibilidade de construção do empreendimento por causa da falta de capacidade das 

infra-estruturas existentes para o suportar. 

Na verdade, este artigo permite ao promotor obviar ao indeferimento do seu pedido com base 

na ausência de infra-estruturas através da responsabilização deste promotor na execução das 

que se revelem necessárias. 

A lei mesmo a celebração de um contrato para cumprir estas obrigações e até mesmo a 

prestação de caução. 

Assim lógico será que, se o promotor suporta o custo das infra-estruturas públicas embora para 

permitir o seu projecto, lógico será dizia-se, que o seu custo possa ser deduzido à taxa que 

teria de pagar pelo reforço ou construção dessa infra-estruturas. 

Deste modo, julga-se ser de adoptar uma redacção que não permita quaisquer dúvidas na sua 

interpretação e aplicação. 

Pelo que a actual redacção do nº 4 do artigo 150.º “Nas operações de loteamento, o custo das 

infra-estruturas a construir pelo promotor, calculado pelos serviços municipais, a preços do 

momento da emissão do alvará, será descontado na taxa referida no n.º 2, até ao limite desta.” 

Deverá ser “nas operações de loteamento, o custo das infra-estruturas exteriores ao perímetro 

do loteamento e a construir pelo promotor, calculado pelos serviços municipais, a preço do 

momento da emissão do alvará, será descontado na taxa referida no n.º 2, até ao limite desta.” 

Sobre as condições de regulamento da prestação da caução, somos de parecer que estas já 

se encontram devidamente consagradas no artigo 54.º do Decreto – Lei 555/99 de 16 de 

Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto – Lei 177/2001 de 4 de Junho. 

Pelo que se propõe a aprovação da correcção agora proposta, devendo a mesma ser sujeita à 

apreciação da Assembleia Municipal, após aprovação da Câmara Municipal. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a correcção proposta, submetendo-a à 

aprovação pública.  

PEDIDO DE CERTIDÃO 

306 - Foi presente um requerimento de Engrácia de Araújo Costa Ferreira, requerendo a 

desanexação de uma parcela de terreno misto, sob os artigos 239-C rústico, com a área de 

2.592 e 541 urbano, com a área de 125 m2, inscrito na matriz da freguesia de Vilarinho dos 

Freires. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor a que seja certificado o requerido devendo constar a área do prédio misto: 

2717m2 em que a parte rústica possui a área de 2592m e a parte urbana tem 125m2, devendo 

ainda ser mencionado o ónus do não fraccionamento.” 



 

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

serviços. 

O Presidente não participou nesta deliberação. 

PEDIDO DE CERTIDÃO 

307 - Foi presente um requerimento de Manuel Pereira dos Santos Cigarro, requerendo 

certidão do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 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. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“O requerente solicita a emissão de certidão onde conste que a parcela indicada no seu pedido 

constituída uma realidade materialmente autónoma à data da entrada em vigor do Decreto – 

Lei 289/73 de 6 de Junho. 

O prédio em causa situa-se em Alvações do Tanha, possui a área total de 736 m2, encontra-se 

omisso na Conservatória do Registo Predial e está inscrito na matriz da Repartição de 

Finanças de Peso da Régua sob o artigo n.º 674. 

Actualmente, existe no local uma construção que possui um artigo próprio e descrição na 

Conservatória. 

Assim, verifica-se que à data da Construção antes referida e anterior ao ano de 1973, o prédio 

onde a mesma se localiza e o prédio para o qual é apresentado o pedido formavam uma 

unidade materialmente autónoma. 

Pelo exposto, somos de parecer que não há inconveniente na emissão da certidão requerida.” 

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

serviços. 

OBRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS Á 

FREGUESIA DE VILARINHO DOS FREIRES 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

308 - Pelo Chefe de Divisão Técnica de Obras foi presente uma informação sobre o assunto 

em epígrafe do teor seguinte: 

“A firma Francisco Pereira Marinho e Irmãos, S.A. apresentou, em 07/04/2006, um pedido de 

prorrogação de prazo da empreitada, por mais onze meses. 

Esse pedido, de acordo com a referida firma, justifica-se, principalmente, pela tardia 

disponibilização dos terrenos para implantação de dois reservatórios, cujo prazo de execução 

previsto era, precisamente, de onze meses. 

Tendo em conta a informação da firma responsável pela fiscalização da obra em causa e por 

terem existido condicionantes ao normal desenvolvimento dos trabalhos que foram da 

responsabilidade da Câmara Municipal, propõe-se a prorrogação de prazo da empreitada por 

oito meses.”  

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo da empreitada por 8 

meses. 

 



 

PEOE – ILE CRIAÇÃO DE 

UMA NOVA ENTIDADE 

309 - Pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, foi presente uma candidatura de uma 

nova actividade do sector de restauração a instalar na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º106, 

nesta cidade, em nome de Guilherme João Vieira dos Santos. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável. 

LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA 

MARIA DE FÁTIMA SILVA PINTO 

RUA GUEDES DE AMORIM 

PESO DA RÉGUA 

310 - No seguimento da deliberação n.º 217 de 06/04/18 e do mandado de notificação n.º 

35/06, foi novamente presente o processo em epígrafe com informação do Departamento 

Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em face do teor da informação prestada pela Fiscalização, somos de parecer que será de 

repetir o mandado de notificação nos exactos termos dos anteriores.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar notificar nos termos do mandado anterior, no 

prazo de 30 dias, findo os quais e não sendo cumprido o mandado, a Câmara activará os 

meios necessários para a reposição do pavimento em estado de degradação activando a 

garantia existente para o efeito. 

LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 

311 - Foi presente uma carta de Maria do Céu Fernandes Pires Teixeira, fazendo uma 

exposição sobre o dever do cumprimento da lei do ruído. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Apesar do referido, a exponente apenas teve o seu processo em condições de emissão de 

licença de utilização após 31.01.06, data de emissão de alvará de licença de obras relativo a 

aditamento. Pelo exposto, somos de parecer que não será de aceitar a dispensa de 

apresentação comprovativo de cumprimento da lei de ruído.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, que os serviços informem, qual a origem do aditamento 

requerido. Se o aditamento foi solicitado pelos serviços ou por vontade do requerente. 

Mais deliberou, enviar este processo ao Jurista do Município. 

PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DA MILNORTE 

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

epígrafe do teor seguinte: 

1. “De acordo com a nossa informação de 27 de Abril p.p., e em conjugação com a 

deliberação tomada pela Câmara Municipal sobre o assunto, somos de parecer que seja 

feita solicitação à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Norte, no 

sentido dar o melhor encaminhamento para que se proceda à alteração do Plano de 

Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo. 

2. A alteração pretendida incide sobre a redefinição do limite da Unidade Operativa de 

Planeamento e Gestão IV – Espaço de Vocação Turística da Milnorte – Peso da Régua. 



 

3. O Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo foi publicado através 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 62/2002 de 23 de Março de 2002. 

4. A Câmara Municipal, nos termos previstos no seu regulamento, iniciou a elaboração de um 

plano municipal de ordenamento de território designado como Plano de Pormenor da Área 

da Milnorte, cuja área-plano e termos de referência se encontram definidos naquele plano. 

5. Actualmente, com a sua elaboração, e na sequência de exposição apresentada pelos 

proprietários dos terrenos em causa, verifica-se que a área a norte da linha de caminho de 

ferro, e não incluída no plano de pormenor se encontra em igual estado de degradação e 

abandono, conforme é perfeitamente visível nas fotografias incluídas. 

6. A área excluída é superior à área actualmente objecto do referido plano, pelo que em nossa 

opinião não faz muito sentido proceder-se à recuperação de uma área inferior a metade da 

área afectada por depósitos contaminantes do solo e aquíferos. 

7. Pelo que em princípio poderá atribuir-se a exclusão a um lapso ou à possibilidade da 

cartografia de base do plano especial se encontrar desactualizada. 

8. A área em causa não se situa em área da Reserva Ecológica Nacional, de acordo com a 

Planta de Condicionantes do Plano Director Municipal, embora seja perceptível uma 

sobreposição entre a delimitação da REN da Planta de Condicionantes e a Área de 

Vocação Turística definida na Planta de Ordenamento, ambas do Plano de Ordenamento 

das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo. 

9. O que constitui, só por si, também um lapso. 

10. E, ao contrário da área definida pela Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, que 

anteriormente se incluía em solos daquela reserva. 

11. A estes factos acresce que existem também construções em total estado de abandono, 

apesar de serem de menores dimensões que as existentes a Sul da linha. 

12. Nos termos dos artigos 95.º a 97.º do Decreto – Lei 380/99, com a redacção dada pelo 

Decreto – Lei 310/2003 de 10 de Dezembro, os planos municipais e especiais de 

ordenamento do território só podem ser objecto de alteração decorridos três anos sobre a 

respectiva entrada em vigor. 

13. Actualmente, são decorridos mais de três anos sobre a entrada em vigor daquele plano. 

14. Nos termos do n.º 2 do artigo 95.º exceptuam-se as alterações previstas no artigo 97.º, as 

resultantes de circunstâncias excepcionais e as resultantes de situações de interesse 

público não previstas nas opções do plano. 

15. As alterações seguem, com as devidas adaptações, os procedimentos previstos no 

presente diploma para a sua elaboração, aprovação ratificação e publicação. 

16. Entre as alterações sujeitas a regime simplificado, nos termos previstos no Artigo 97.º do 

mesmo diploma, encontram-se as alterações de natureza técnica que traduzam meros 

ajustamentos do plano, e consistem, designadamente, em: 

• Correcções de erros materiais nas disposições regulamentares ou na representação 

cartográfica; 



 

• Acertos de cartografia determinados por incorrecções de cadastro, de transposição de 

escalas, de definição de limites físicos identificáveis no terreno, bem como por discrepância 

entre plantas de condicionantes e plantas de ordenamento; 

• Correcções de regulamentos ou de plantas determinadas por incongruência entre os 

mesmos; 

• Alterações até 3% da área de construção em planos de urbanização e planos de pormenor. 

17. Estas alterações devem ser elaboradas pela entidade responsável pela elaboração do 

plano, no prazo de 90 dias, através da reformulação dos elementos na parte afectada. 

18. Pelo que fica exposto, quer-nos parecer que será de solicitar à tutela que proceda a 

alteração sujeita a regime simplificado, de acordo com os termos expostos, parecendo-nos, 

salvo melhor opinião, que a pretensão poderá merecer enquadramento nas situações acima 

descritas. 

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

proceder em sua conformidade. 

Mais deliberou mandar informar deste procedimento a equipa que está a elaborar o plano de 

Pormenor da Milnorte. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

GEVIR – GABINETE DE ENGENHARIA DE VILA REAL, LDª 

AV.ª ANTÃO DE CARVALHO 

PESO DA RÉGUA 

313 - No seguimento da deliberação n.º 292 de 06/06/13, foi novamente presente o processo 

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

“Em cumprimento da deliberação n.º 292 de 13 de Junho de 2006, somos a informar que a 

profundidade do corpo superior é, na maior parte da sua extensão, de cerca de 15 metros. 

Em cerca de 11 metros de desenvolvimento de fachada, atinge cerca de 18,5 metros, o que 

dada a configuração do terreno e a dificuldade de adaptação do projecto, se propõe possa ser 

aceite, já que se pretende manter de alguma forma o preenchimento ao longo da rua sem 

perder o alinhamento do volume desde o arruamento a cota inferior.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

HUMBERTO E FILHOS, LDª 

SOALHEIRA – GODIM 

PESO DA RÉGUA 

314 - Foi presente um requerimento da firma Humberto e Filhos, Lda., solicitando informação 

prévia da viabilidade de construção de um armazém, sito no Lugar da Soalheira, 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 armazém de 

frutas destinadas a comercialização. 



 

Para o mesmo local foi já em tempos apresentado pedido similar em nome de Daniel Afonso 

Soares Felgar, tendo sido objecto de indeferimento através da deliberação n.º 575 de 26 de 

Novembro de 2002. 

O actual pedido, embora ligeiramente diferente do anterior, não se afasta no essencial das 

características do então submetido a apreciação por parte dos serviços técnicos da Câmara 

Municipal. 

O terreno possui uma área total de 1930m2, apresentando a pretensão uma área de 

implantação de 660m2. 

De acordo com os elementos apresentados, a construção será implantada a cerca de 60 

metros do caminho público confiante. 

Verifica-se ainda que não são previstos quaisquer afastamentos laterais. 

Embora o terreno em causa possua aptidão para ocupação urbana, o pedido nos termos 

apresentados não cumpre o disposto na alínea d) do artigo 25.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal, em que se refere deverem as construções situar-se dentro de faixa de 

terreno com a profundidade de 30 metros medidos desde a berma do caminho público de 

acesso. 

Igualmente, é desejável, tendo em vista o carácter da construção e o fim a que se destina, que 

seja previsto, no mínimo, um afastamento de 3 metros de cada lado das fachadas laterais, 

medidos aos limites do terreno. 

Apesar de ser previsto estacionamento exterior à construção e interior ao terreno, deverá ser 

também contemplada a criação de estacionamento público nos termos definidos no 

Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação. 

Pelo exposto, julga-se que a proposta, nos termos apresentados, não se encontram em 

condições de merecer aprovação, devendo ser reformulada de modo a dar cumprimento ao 

conteúdo da presente informação.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido. 

O Presidente não participou nesta deliberação. 

IMÓVEL EM MAU ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 

ARNALDO AUGUSTO MONTEIRO DA FONSECA 

RUA MAXIMIANO DE LEMOS 

PESO DA RÉGUA 

315 - No seguimento da deliberação n.º 151 de 06/03/21, foi novamente presente o processo 

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

“Em face do que consta da informação da Fiscalização, somos de parecer que será de 

proceder nos termos previstos na legislação em vigor e já referidos na nossa informação da 

folha 32.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, que seja averiguado pelos serviços de Fiscalização, se 

a fracção mencionada ainda continua habitada pela peticionária. 

Mais deliberou, que os serviços informem se o prédio oferece perigo de derrocada para a via 

pública.  



 

EXPOSIÇÃO / QUEIXA 

CÉLIA JESUS TEIXEIRA 

CONSTRUÇÃO ILEGAL DE CHAMINÉ 

LUGAR DA SEARA – POIARES 

PESO DA RÉGUA 

316 - Foi presente uma carta de Célia de Jesus Teixeira, queixando-se de uma chaminé que foi 

construída ilegalmente por a vizinha Maria Laura de Jesus Alves, sito no lugar da Seara, 

freguesia de Poiares, concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar o Sr. Pedro José Martins Florentino para no prazo de 

30 dias serem tomadas as medidas necessárias de modo a fazer cessão a incomodidade dos 

vizinhos, sendo que em caso de incumprimento se proceder nos termos da legislação em 

vigor.” 

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

proceder em sua conformidade. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 86/04 

IMOBILIÁRIA IRMÃOS ALMEIDA ALVES, LDA. 

URBANIZAÇÃO QUINTA DE VIANA-LOTE 15 

GODIM-PESO DA RÉGUA 

317 - Foi presente o processo de Imobiliária Irmãos Almeida Alves, Lda., requerendo licença de 

obras pelo prazo de 320 dias, para construção de uma edificação, sita na Urbanização Quinta 

de Viana, lote 15, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à emissão de alvará de autorização administrativa pelo prazo de 320 dias, contra 

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

as condições mencionadas nos pareceres da EDP e DSBSU.” 

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

serviços. 

O Presidente não participou nesta deliberação. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 02/97 

ABEL ARAÚJO 

ALVAÇÕES DO TANHA 

VILARINHO DOS FREIRES 

PESO DA RÉGUA 

318 - No seguimento da deliberação n.º 166 de 06/03/21, foi novamente presente o processo 

de Abel Araújo, com informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em face do que consta na presente informação, somos de parecer que não há razão para 

alterar o que consta nas nossas anteriores informações das folhas 98, 103 e 163 do processo.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar 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 

319 - No seguimento da deliberação n.º 110 de 06/02/21, foi novamente presente o processo 

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

“1. Em cumprimento do teor da deliberação n.º 110 de 21 de Fevereiro de 2006, após análise 

atenta de todo o processo e considerando, quer a insuficiência do pé-direito existente, quer 

também a necessidade de autonomização de lugar de garagem, que não se vislumbra razões 

para alterar o teor da nossa anterior informação de 8 de Fevereiro p.p. 

2. Efectivamente, parece-nos que não haverá grandes possibilidades, ou pelo menos a custo 

aceitáveis, de proceder ao aumento do pé-direito para um valor regulamentar, considerando a 

existência de pisos construídos acima e abaixo dos pisos em referência. 

3. Igualmente, não se nos afigura como possível a autonomização do lugar de garagem, isto é, 

sem acesso ou passagem pelo espaço remanescente e destinado ao espaço de oficina. 

4. Sobre o mesmo assunto, foi também remetido a esta Câmara Municipal requerimento da Sr.ª 

Dr.ª Piedade Melo Esteves, recebido em 8 de Junho de 2006 em que solicita informação sobre 

qual a tramitação do assunto, designadamente sobre as diligências entretanto tomadas. 

5. E, mais solicita que lhe seja dada resposta no prazo máximo de 8 dias sob pena de nada 

fazendo, poder o seu constituinte accionar os meios judiciais a fim de instaurar processo contra 

esta Câmara. 

6. Pelo que fica exposto nos pontos 2 e 3, somos de parecer que será de manter tudo quanto 

consta das nossas anteriores informações, incluindo as todas as diligências previstas. 

7. Quanto ao requerimento apresentado pela Sr.ª Dr.ª, será, no imediato, de comunicar que o 

prazo é curto para eventual cumprimento de todas as diligências a tomar, solicitando o seu 

alargamento.” 

Apresentado pelos serviços o historial deste processo conforme o solicitado por deliberação de 

Câmara de 21.02.2006, a Câmara deliberou por unanimidade, concordar com a informação 

prestada pelos serviços em 08.02.2006, a menos que no prazo indicado, de 30 dias, seja 

apresentado um projecto de autonomização do lugar de garagem, sem que esta seja geradora 

de qualquer expectativa. 

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. 

 

 

 

 

 


