
 

ACTA 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DE 30 DE MAIO  DE 2006 
 

Nº 11/2006 
 

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 PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Presidente informou 

verbalmente das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

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

antes da ordem do dia. 

PROPOSTA 

253 – Pelo Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Alteração provisória à Postura Municipal de Trânsito, a fim de garantir as devidas condições 

de segurança para as crianças participantes no evento e criar condições para que não exista 

grande perturbação à normal fluidez do tráfego nas zonas passagem da Marcha, no dia 5 de 

Junho de 2006. 

É condicionado o trânsito e proibido o estacionamento, no Largo 25 de Abril entre as 10H00 e 

as 11H30. 

É condicionado o trânsito na rua José Vasques Osório e ruas, dos Camilos, Serpa Pinto e rua 

Alexandre Herculano entre as 10H30 e 11H30. 

É condicionado o trânsito nas Av.ªs Dr. Antão de Carvalho, António da Fonseca Almeida, rua 

Branca Martinho, rua da Ferreirinha (troço entre o Mercado Municipal e o Posto de Turismo) e 

Av. de Ovar entre as 12H30 e as 13H30. 

É condicionado a trânsito e proibido o estacionamento, na Av. do Douro, entre as 12H00 e as 

14H00.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração provisória à Postura 

Municipal de trânsito em virtude da realização da “Grande Marcha do Ambiente”. 

 



 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
TESOURARIA 

Balancete – Período de 16 a 29 de Maio/06 – Saldo do dia 29 de Maio/06 - Trezentos e setenta 

e dois mil e vinte e seis euros. 

DECLARAÇÃO EM FALHAS 

254 - Pelo responsável das execuções fiscais foi presente o processo de Aurora Maria 

Sequeira Coutinho Teles, referente ao consumo de água no valor de 93,42 ¼� 
A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a dívida em falhas. 

CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE TERRENO EM 

TALHÃO DE CEMITÉRIO  

255 - Foi presente um requerimento de Ilda Graça Monteiro, requerendo a concessão, por 

alvará, do direito ao uso permanente de terreno, com as medidas de 1,50 por 2,00 metros no 

talhão 15 tabuleiro superior virado a poente, no cemitério de Godim. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor ao deferimento do pedido para concessão por alvará de direito ao uso 

permanente de terreno em talhão de cemitério, nas dimensões de 1,50 metro por 2,00 metros, 

em virtude da sepultura em causa se encontrar já ocupado, nos termos da deliberação n.º 201 

de 30 de Março de 2004.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade deferir o requerido. 

6ª MODIFICAÇÃO ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DESPESA E PLANO DE 

INVESTIMENTOS 

256 - Foi presente a 6ª alteração ao Orçamento de Despesa no valor de 150.000,00 ¼�H�DR�
Plano de Investimento no valor de 146.000,00 ¼� 
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do P.S. aprovar a alteração 

proposta. 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM 

VEICULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – TRANSPORTE EM TÁXI  

257 - No seguimento da deliberação n.º 186 de 06/04/04, foi novamente presente o processo 

em epígrafe com informação da Secção de Taxas e Licenças do teor seguinte: 

“Tendo finalizado o inquérito público no dia 22 de Maio de 2006, sobre “Alteração ao 

Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de 

Passageiros – transporte em Táxi” a qual se refere a deliberação nº 186 de 04-04-2006, 

informo que foi presente nesta Secção uma sugestão, apresentada pelo Sr. Isolino Costa 

Borges, residente na Av. Sacadura Cabral, em Peso da Régua. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a sugestão apresentada por um munícipe para a 

criação de mais um estacionamento condicionado no Largo Sacadura Cabral. 

Mais deliberou, efectuada a discussão pública, enviar o documento para aprovação à 

Assembleia Municipal. 



 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE LICENÇA 

258 - Foi presente uma carta de Pinto Medeiros, Sociedade Unipessoal, Lda., requerendo 

licença para a realização de alguns espectáculos que o Bar e Esplanada Cais, vai realizar entre 

o dia 27 de Maio a 3 de Junho para comemoração do 2º aniversário. 

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

“É deferido o pedido para emissão de licença de ruído e de realização de espectáculo público. 

Deve ser comunicado à G.N.R a realização deste espectáculo. 

Entretanto deve este despacho ser ratificado pela Câmara Municipal” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho. 

 
ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 
ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA AMVDN 

259 - Pela Associação de Municípios do Vale do Douro – Norte, foi presente as alterações aos 

estatutos da AMVDN, aprovadas na reunião de 23 de Fevereiro de 2006, para aprovação do 

Executivo e da Assembleia Municipal. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração. 

Mais deliberou, enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

260 - Foi presente o acordo de colaboração entre o Arquivo Distrital de Vila Real e Câmara 

Municipal de Peso da Régua, para aprovação. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração proposto. 

PROPOSTA 

261 - Pelo Presidente da Câmara foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“O estacionamento nas ruas consolidadas do tecido comercial é neste momento um problema 

que cria dificuldades de acesso ao comércio tradicional, prejudicando naturalmente o seu bom 

funcionamento. 

A implementação de parques de estacionamento de média dimensão, integrados no referido 

tecido que poderão em definitivo contribuir para a resolução de tal problema, está dependente 

da conclusão e propostas que venham a integrar o Plano de Pormenor da Zona Ribeirinha. 

Tem a Autarquia em vigor um contrato com a empresa Resopre, para a manutenção dos 

parcómetros da cidade, que não está a ser posto em prática, estando esta empresa disponível 

para reactivar a prestação dos serviços previstos, tendo mostrado abertura para a alteração 

dos locais a dotar com controlo por parcómetros. 

A rotatividade do estacionamento que se pretende atingir com a criação de parques 

controlados por parcómetros, poderá ser nesta fase, a forma de resolver ou pelo menos 

minimizar os problemas de estacionamento que prejudicam o acesso ao comércio tradicional e 

aos serviços. 

Assim, e depois de Reuniões de Trabalho com a ACIR, GNR e Técnicos Municipais, proponho 

que sejam previstos os seguintes espaços e ruas com estacionamento controlado por 



 

parcómetros, tendo em vista a rectificação do contrato com a empresa Resopre e a sua mais 

célere implementação no terreno: 

- Largo interior da Estação do Peso da Régua; 

- Rua Vasques Osório; 

- Rua dos Camilos; 

- Rua 1º de Dezembro; 

- Rua Barão Forrester; 

- Rua da Alegria; 

- Rua João de Lemos; 

- Rua Marquês do Pombal; 

- Rua da Ferreirinha; 

- Rua Branca Martinho; 

- Rua Alexandre Herculano (de ambos os lados da rua, no enfiamento da Praça do Município).” 

Depois de analisada e discutida a proposta, a Câmara deliberou, por unanimidade, a 

implementação dos parques de estacionamento nas ruas: Vasques Osório, 1º de Dezembro; 

Barão Forrester; da Alegria; Marquês do Pombal; Branca Martinho e Largo interior da estação 

do Peso da Régua. 

Aprovar por maioria com a abstenção dos Vereadores do P.S. a implementação dos lugares de 

estacionamento nas Ruas: Camilos, João de Lemos, Ferreirinha e Alexandre Herculano. 

Mais deliberou, enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

Os Vereadores do P.S. apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Votamos favoravelmente esta proposta por concordar com o seu princípio a qual permitirá 

uma maior utilização do estacionamento. 

De qualquer forma abstemo-nos deste princípio no que se refere às Ruas dos Camilos, João 

de Lemos, Ferreirinha e Alexandre Herculano por entendermos que o tempo que agora era 

permitido “15 minutos para cargas e descargas” já dava mobilidade na utilização do 

estacionamento desde que fosse cumprida a regra do tempo para permanência. 

Também esta abstenção se baseia na ideia de que irão ser criadas em relação à Rua 

Alexandre Herculano dificuldades acrescidas aos funcionários municipais. 

A mobilidade de estacionamento pretendida só resultará, independentemente de qualquer 

postura, se existir uma fiscalização activa da G.N.R.” 

PROPOSTA CONCURSO DE FOTOGRAFIA  

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

“No âmbito das comemorações dos 250 Anos da Região Demarcada do Douro proponho a 

realização de um Concurso de Fotografia “Olhar D’ Ouro”, cujo Regulamento se anexa para 

análise.” 

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

 

 

 



 

PROPOSTA HOMENAGEM A ANTÓNIO DA CRUZ PINTO SARAIVA 

263 - Pelo Vereador do Desporto foi presente uma proposta do seguinte teor:  

“Em reunião ordinária de 07 de Março último, a Câmara Municipal do Peso da Régua decidiu, 

por unanimidade, associar-se à homenagem proposta pela Casa do Benfica do Peso da Régua 

– Alto Douro, a António da Cruz Pinto Saraiva. 

Na sequência dessa deliberação, a Casa do Benfica do Peso da Régua – Alto Douro sugere 

que a homenagem a este cidadão e desportista se traduza numa das seguintes formas: 

1) Atribuição do nome do atleta a uma rua da cidade; 

2) Atribuição do nome do atleta ao Pavilhão Gimnodesportivo; 

3) Atribuição do nome do atleta ao Polidesportivo, localizado na Av. Antão de Carvalho; 

4) Atribuição de Medalha de Mérito. 

De sublinhar, mais uma vez, que o objectivo desta homenagem é perpetuar a figura de uma 

personalidade reguense de currículo impar, que muito prestigiou e prestigia o nome da cidade 

do Peso da Régua.” 

A Câmara deliberou por unanimidade, homenagear o desportista, António da Cruz Pinto 

Ferreira atribuindo-lhe a medalha de mérito desportivo. 

PROPOSTA EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA CAMINHO DE GIGANTES 

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

“Foi presente um ofício de Alfredo Ribeiro – Consultadoria de Negócios e Gestão, Unipessoal 

Lda. que, em parceria com a Delegação de Cultura do Norte e o Centro Português de 

Fotografia promovem a exposição de fotografia “Caminho de Gigantes”. 

Trata-se de uma exposição composta por 48 fotografias de Emílio Biel e Eduardo Belo, onde os 

autores evocam de forma sublime a Linha do Douro. 

Considerando que a temática da exposição é pertinente porquanto é ventilado o assunto das 

linhas de caminho de ferro e a possibilidade do seu encerramento, proponho a realização da 

mesma em Peso da Régua, em data a definir. 

O valor da proposta é de 450,00¼��ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.” 

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

 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO 

PESO DA RÉGUA 

265 - Pelo Bibliotecário, António Jorge de Sousa Pereira, foi presente o Regulamento de 

utilização e funcionamento da Biblioteca Municipal de Peso da Régua. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar e aprovar o regulamento. 

Mais deliberou, enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

 

 

 



 

DIVISÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E 

SERVIÇOS URBANOS 

 

RESTITUIÇÃO DA TAXA DE SANEAMENTO 

266 - Foi presente uma carta de Maria Fernanda Mourão da Eira, solicitando o reembolso 

referente ao pagamento indevido, de saneamento referente aos recibos de água nºs 763173 e 

769718, no montante de 18,61 ¼��XPD�YH]�TXH�QD�]RQD�Qão existe saneamento. 

Traz informação da Divisão de Saneamento Básico e Serviços Urbanos do teor seguinte: 

“De acordo com o despacho exarado por V.ª Ex.ª, cumpre-me informar que, a Munícipe Maria 

Fernanda Mourão da Eira, pagou no recibo dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2006 a 

quantia de ¼� ������ �GH]RLWR� HXURV� H� VHVVHQWD� H� XP� Fêntimo) de taxa de saneamento 

indevidamente, já que no Lugar da Volta da Morte em Godim não existe colector. Assim sendo, 

sou de opinião que deverá ser restituído o referido montante. 

Mais informo que já foi retirado a tabela de saneamento para a emissão dos próximos recibos. 

É o que me cumpre informar.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, reembolsar a taxa referida. 

 
DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 
EDIFICAÇÃO EM MAU ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO 

LUÍS MIRANDA BRÁS 

RUA BARÃO DE FORRESTER 

PESO DA RÉGUA 

267 - No seguimento da deliberação nº 131 de 06/03/07, e do mandado de notificação nº 25/06, 

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

Obras do teor seguinte: 

“Apesar do cumprimento parcialmente o mandado de notificação, e não havendo perigo de 

nova derrocada, verifica-se não ter sido emparedado o portão de ferro, para prevenir a 

utilização do imóvel por terceiros. 

Pelo que em princípio, deverá insistir-se no cumprimento integral do mandado de notificação.” 

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

proceder em sua conformidade. 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL PROJECTO LINHA DUPLA VALDIGEM VILA 

POUCA DE AGUIAR 

268 - Pelo Instituto do Ambiente foi presente um ofício solicitando parecer, sobre o parecer de 

impacte ambiental do projecto acima mencionado. 

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

“Visto. Concordo com a informação. 

Transmita-se de imediato por fax ao Instituto do Ambiente seguindo depois por ofício. 

Deve este despacho ser ratificado pela Câmara Municipal.” 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho. 

VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO 

269 - Foi presente um ofício da Casa do Povo de Godim, solicitando a viabilidade de 

construção. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

Somos de parecer que não há inconveniente em que seja comunicado ao interessado que há 

viabilidade para construção de equipamento, nos exactos termos do projecto oportunamente 

aprovado em 02.07.2003 através da deliberação nº 329” 

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

“Deferido. 

Comunicar ao requerente. 

Que este despacho seja ratificado pela Câmara Municipal.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade ratificar o despacho. 

O Presidente da Câmara não participou nesta deliberação por se encontrar impedido. 

VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO 

270 - Foi presente um ofício da Casa do Povo de Vilarinho dos Freires, solicitando a viabilidade 

de construção. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que poderá ser comunicado aos interessados que, em princípio, não 

haverá inconveniente na aprovação do projecto que tenha por objectivo a adaptação de imóvel 

existente, tendo havido já projecto similar oportunamente aprovado em 18.08.2004.” 

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

“Deferido. 

Comunicar ao requerente. 

Que este despacho seja ratificado pela Câmara Municipal.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho. 

O Presidente da Câmara não participou nesta deliberação por se encontrar impedido. 

CONSTRUÇÃO ILEGAL DE VEDAÇÃO 

ANTÓNIO MIGUEL FIRMINO ALVES 

MERA – GODIM 

PESO DA RÉGUA 

271 - No seguimento da deliberação nº 240 de 06/05/05, foi novamente presente o processo de 

António Miguel Firmino Alves, com informação da Comissão de Vistorias do teor seguinte: 

“Em cumprimento do teor da deliberação nº 240 de 5 de Maio de 2006, sobre qual o tipo de 

demolição proposta, os peritos que integram a Comissão de Vistorias técnicas previstas no 

artigo 90.º do Decreto – Lei 555/99, são de parecer que a vedação em causa poderá ser 

mantida até à altura prevista no Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar notificar, no prazo de 30 dias que a demolição 

da vedação se faça até à altura prevista no RMUE. Findo este prazo e se a demolição não se 

tiver verificado, deverá a mesma ser efectuada pelos serviços do município. 



 

EXPOSIÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO 

EDIFÍCIO SEQUEIRA TELES II 

LUGAR DAS COVAS – GODIM 

PESO DA RÉGUA 

272 - Foi presente uma carta da administração do condomínio do Edifício Sequeira Teles II, 

solicitando intervenção da autarquia, por uma das lojas do edifício estar a ser utilizada para 

práticas religiosas, por membros da etnia cigana. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de convidar os interessados a apresentar documentação 

comprovativo do incumprimento da legislação de ruído. 

Quanto ao que é referido sobre a utilização do parque infantil, quer-nos parecer que sendo de 

utilização livre deverão ser compatibilizados os momentos de utilização por todos. 

As demais questões serão em princípio, da competência da GNR.” 

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

proceder em sua conformidade. 

PEDIDO DE PARECER 

273 - Foi presente um requerimento de Maria António Correia Gonçalves, residente no lugar de 

Gadaires, freguesia de Galafura, solicitando parecer favorável para a constituição de 

compropriedade na doação que pretende fazer a Rufino Correia Sério e mulher Maria Nair 

Gomes dos Santos, do prédio inscrito sob o artigo 197-A, da freguesia de Galafura. 

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, deferir o requerido. 

PEDIDO DE PARECER 

274 - Foi presente um requerimento de Manuel Dias Martins, residente no lugar do Eirô, 

freguesia de Galafura, solicitando parecer favorável para a constituição de compropriedade na 

doação que pretende fazer a seus filhos, dos prédios rústicos inscritos sob o artigo 404-E, 405-

E, 553-B, da freguesia de Galafura. 

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, deferir o requerido. 

AUTO DE EMBARGO 

ADÁCIO HELDER DOS SANTOS BARBOSA 



 

275 - No seguimento do mandado de notificação nº 42/06, foi novamente presente o processo 

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

“Na sequência de ofício remetido a esta Câmara Municipal pela CCDR-N sobre construção 

executada em terreno sito à margem do Rio Douro, e de que são proprietários Maria Amélia de 

Serpa Pinto e Pinto, os serviços de Fiscalização deslocaram-se ao local, tendo lavrado um auto 

de notícia de contra ordenação a Adácio Hélder dos Santos Barbosa. 

A queixa apresentada foi baseada no facto daquele ter levado a efeito a construção de 

edificação com a área aproximada de 70m2, sem o competente alvará de licença, nos termos 

previstos na alínea a) do nº 1 do artigo 98º do Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro. 

Nos termos do artigo 102º do mesmo diploma, o presidente da Câmara municipal é competente 

para embargar obras de edificação, bem como quaisquer trabalhos, quando estejam e ser 

executados sem a necessária licença ou autorização ou em violação das normas legais e 

regulamentares aplicáveis. 

O embargo obriga à suspensão imediata, no todo ou em parte, dos trabalhos de execução da 

obra. 

A ordem de embargo caduca logo que for proferida uma decisão que defina a situação jurídica 

da obra com carácter definitivo ou no termo do prazo que tiver sido fixado para o efeito. 

Na falta de fixação de prazo para o efeito, a ordem de embargo caduca se não for proferida 

uma decisão definitiva no prazo de seis meses, prorrogável uma única vez por igual período. 

Nas situações em que haja desconformidade com o respectivo projecto ou com as condições 

de licenciamento ou autorização e em violação das normas legais e regulamentares aplicáveis, 

o presidente da Câmara Municipal pode ainda, quando for caso disso, ordenar a realização de 

trabalhos de correcção ou alteração da obra, fixando um prazo para o efeito, tendo em conta a 

natureza e o grau de complexidade dos mesmos. 

O presidente da Câmara Municipal pode igualmente, quando for caso disso, ordenar a 

demolição total ou parcial da obra ou a reposição do terreno nas condições em que se 

encontrava antes da data de início das obras ou trabalhos, fixando um prazo para o efeito. 

A demolição pode ser evitada se a obra for susceptível de ser licenciada ou autorizada ou se 

for possível assegurar a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhe 

são aplicáveis mediante a realização de trabalhos de correcção ou de alteração. 

A ordem de demolição ou de reposição a que se refere o nº 1 é antecedida de audição do 

interessado, que dispõe de 15 dias a contar da data da sua notificação para se pronunciar 

sobre o conteúdo da mesma. 

Decorrido o prazo referido sem que a ordem de demolição da obra se mostre cumprida, o 

Presidente da Câmara Municipal determina a demolição da obra ou a reposição do terreno por 

conta do infractor, nos termos previstos no seu artigo 107.º. 

Conforme decorre da leitura das disposições previstas no Decreto – Lei 555/99 de 16 de 

Dezembro, somos de parecer que, na impossibilidade de legalização da obra levada a efeito, 

seja proferida uma decisão que defina a situação jurídica da obra com carácter definitivo, no 

sentido da sua demolição.” 



 

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

proceder em sua conformidade. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 23/06 

SICORÉGUA-SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DA RÉGUA, LDA. 

URBANIZAÇÃO VINHA DA PORTA, LOTE 9 

GODIM-PESO DA RÉGUA 

276 - Foi presente o processo de Sicorégua – Sociedade Imobiliária da Régua, Lda., 

requerendo licença de obras pelo prazo de 12 meses, para construção de um edifício de 

habitação multifamiliar, sito na Urbanização Vinha da Porta, lote 9, 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 12 meses, 

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

atendidas as condições mencionadas no parecer da EDP, podendo em simultâneo ser deferido 

o pedido de ocupação de via pública. 

Deverá ainda ser dado cumprimento ao disposto no Regulamento Municipal de edificação e 

Urbanização sobre a vistoria a implantação pelos nossos serviços.” 

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

serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº01/04 

INVESFER – PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 

DE TERRENOS E EDIFÍCIOS, S.A. 

GODIM – PESO DA RÉGUA 

277 - No seguimento da deliberação nº 35 de 06/01/10, foi novamente presente o processo de 

Invesfer – Promoção e comercialização de terrenos e edifícios, S.A., com informação do 

Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“A deliberação nº 35 de 10 de Janeiro p.p. decide remeter o processo aos serviços para que 

estes informem sobre se foram adaptados no projecto a totalidade dos lugares de 

estacionamento correspondente ao edificado. 

Relativamente ao disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, o artigo 16.º refere 

que todas as novas edificações terão de dispor, dentro do perímetro do respectivo lote ou das 

suas partes comuns privadas, quando existam, de espaços destinados ao estacionamento de 

veículos automóveis, sendo a sua área mínima estabelecida em função dos destinos de uso do 

edifício e da sua dimensão. 

De acordo com o disposto no artigo 113.º do Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização, são fixados, entre outros para tipologias diversas, os seguintes parâmetros 

mínimos para o dimensionamento dos lugares de estacionamento público descoberto 

obrigatório: 

1 lugar por cada fogo 

1 lugar por cada 100m2 de área bruta destinada a comércio 



 

O número 4 do mesmo artigo refere ainda que, nos edifícios destinados a habitação unifamiliar 

é dispensado o lugar de estacionamento público, salvo se tal já constitui prática do local ou 

estiver em prática uma situação especial. 

Ainda, a Portaria n.º 1136/2001 de 25 de Setembro refere que para habitação o número de 

lugares de estacionamento público será correspondente de 20% do número total resultante da 

aplicação dos seguintes critérios: 

Habitação 

1 lugar/fogo para a. M. <90 m2 

1,5 lugares/fogo para a.m. f. Entre 90 m2 e 120 m2 

2 lugares/fogo para a. m. f. Entre 120 m2 e 300 m2 

3 lugares/fogo para a. m. f. > 300 m2 

Comércio 

1 lugar/30 m2 a. c. comércio para establ. <1000 m2 a. c. 

1 lugar/25 m2 a. c. comércio para establ. de 1000 m2 a 2500 m2 a. c. 

1 lugar/15 m2 a. c. comércio para establ. > 2500 m2 a. c. e cumulativamente 1 lugar de 

pesado/200 m2 a. c. comércio. 

Pelo exposto, verifica-se que: 

É cumprido o disposto no Regulamento do Plano Director Municipal, que apenas dispõe sobre 

o estacionamento a criar no interior de edifícios, lotes ou áreas comuns privadas. 

É cumprido o disposto no Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização, sendo apenas 

exigível a criação de 2 lugares públicos, considerando a obrigatoriedade de criação de 1 lugar 

de estacionamento por cada 100 m2 de área bruta destinada a comércio, em face dos 141 m2 

de área de construção de comércio previstos. 

É cumprida integralmente a Portaria n.º 1136/2001 DE 25 DE Setembro, sendo previstos 10 

lugares correspondentes a 20% dos lugares necessários para a tipologia de habitação e 5 

correspondentes a tipologia de comércio. 

Pelo exposto, o projecto de loteamento reúne condições para o seu deferimento, conforme 

anteriormente proposto em 30 de Dezembro p.p..” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de loteamento de acordo com a 

informação dos serviços. 

O Presidente da Câmara não participou desta deliberação por se considerar impedido. 

VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO 

278 - Foi presente um ofício da Centro Social e Paroquial de S. Pedro – Loureiro, solicitando a 

viabilidade de construção. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de comunicado aos interessados ao interessado que, de acordo 

com os elementos em nossa posse, poderá haver viabilidade de construção de equipamento, 

imediatamente após a aprovação do PDM, que se encontra em adiantado estado de 

execução.” 

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



 

“Informar o requerente da viabilidade de construção nos exactos termos da informação dos 

Serviços. 

Deverá este despacho ser ratificado na Câmara Municipal.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade ratificar o despacho. 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DE EDIFICAÇÃO 

279 - Foi presente um requerimento da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua, 

solicitando informação prévia da viabilidade de construção de um lar para idosos, sito na Rua 

da Eirinha, nesta cidade. 

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

“Deferido nas condições expressas na informação. 

Deverá este despacho ser ratificado pela Câmara Municipal.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 113/05 

J.LOPEZ E A. BORGES-CONSTRUÇÕES, LDA. 

LUGAR DA MÓ – POIARES 

PESO DA RÉGUA 

280 - No seguimento da deliberação nº 42 de 06/01/10, foi novamente presente o processo de 

J. Lopez e A. Borges – Construções, Lda. requerendo licença de obras pelo prazo de 24 

meses, para construção de um edifício destinado a habitação unifamiliar e plurifamiliar, sito no 

lugar da Mó, freguesia de Poiares, concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à emissão de alvará de licença administrativa pelo prazo de 24 meses contra a 

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

condições mencionadas no parecer da EDP. 

Deverá ainda ser dado cumprimento ao disposto no Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização sobre a vistoria a implantação pelos nossos serviços.” 

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

serviços. 

INFORMAÇÃO PRÉVIA EDIFICAÇÃO 

ARMINDO LETRA 

RUA DA ALEGRIA 

PESO DA RÉGUA 

281 - Foi presente um requerimento de Armindo Letra, solicitando informação prévia sobre a 

viabilidade de construção de edifício de habitação comércio e ou serviços, sito na Rua da 

Alegria, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“O requerente apresenta um pedido de informação prévia para construção de edifício misto de 

habitação e comércio ou serviços, na Rua da Alegria, na cidade de Peso da Régua. 



 

O pedido de informação prévia incide sobre um conjunto de dois imóveis à face da Rua da 

Alegria, possuindo o localizado a cota superior, de r/c, andar e recuado, uma fachada, pela sua 

riqueza formal e composição, com valor arquitectónico. 

O edifício a cota inferior, de r/c e andar, é uma construção do século XIX com intervenção por 

volta dos anos 30 do século XX, que manteve, no essencial, as características da construção 

inicial. 

A proposta prevê a demolição integral daqueles e a sua substituição por um único imóvel 

constituído por cave, r/c elevado e dois andares. 

Deste modo, o acesso aos pisos superiores é definido por escada e galeria paralela ao 

arruamento a cota superior com início no topo Nordeste do imóvel, através do recurso a uma 

solução tipológica desajustada de todo o conjunto urbano da zona pombalina, pelo que não 

deverá ser aceite. 

Como alternativa, somos de parecer que seja mantida a fachada com maior interesse 

arquitectónico, incluindo a solução de recuo descoberto. Este poderá ser aparente, isto é, 

diminuindo até um valor entre 1m e 3m a distância a manter ao plano principal da fachada. 

Quanto ao imóvel a cota inferior, poderão ser aceites duas alternativas de intervenção: 

Por contraste ou mimetização, sendo em qualquer dos casos poderá ser aceite uma solução 

sem qualquer recuo medido sobre o plano de fachada. 

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

termos apresentados, devendo a eventual elaboração de projecto tomar em consideração as 

condições na presente informação.” 

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

serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 168/99 

FERNANDO COLUMBANO DA SILVA E OUTROS 

LUGAR DO CRUZEIRO-FONTELAS 

PESO DA RÉGUA 

282 - Foi presente o processo de Fernando Columbano da Silva e Outros, requerendo a 

reapreciação do processo, para construção de uma edificação destinada a habitação, sita no 

Lugar do Cruzeiro, freguesia de Fontelas, concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à aprovação de projecto de arquitectura de edifício multifamiliar, já anteriormente 

aprovado. 

Em fase posterior a esta aprovação, o requerente deverá apresentar os projectos de 

especialidades previstos no Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro e demais legislação 

complementar, e não anteriormente entregues, como sendo os casos de projectos de rede de 

gás, acústico e arranjos exteriores. 

Para as restantes especialidades poderá o interessado, se assim o entender, solicitar 

directamente às entidades se reiteram ou não os pareceres anteriormente emitidos. 



 

Caso haja lugar à elaboração de qualquer aditamento, deverá ser entregue exemplar 

devidamente visado a acompanhar o respectivo parecer.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura de acordo com a 

informação dos serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 103/05 

FERNANDO COLUMBANO DA SILVA E OUTROS 

URBANIZAÇÃO DE S. DOMINGOS, LOTE 10 

PESO DA RÉGUA 

283 - No seguimento da deliberação nº 606 de 05/12/27, foi novamente presente o processo de 

Fernando Columbano da Silva e Outros, requerendo a aprovação de um aditamento, de acordo 

com o projecto de arquitectura, para construção de um edifício destinado a habitação 

multifamiliar, sito na Urbanização de S. Domingos, lote 10, freguesia e concelho de Peso da 

Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à aprovação final de aditamento que visa apenas a diminuição da área total de 

construção podendo, nos termos da nossa anterior informação, ser feita a emissão de alvará 

de autorização administrativa pelo prazo de 18 meses, contra a entrega de termo de 

responsabilidade pela direcção técnica da obra, devendo ser atendidas as condições 

mencionadas no parecer da DSBSU. 

Deverá ainda ser dado cumprimento ao disposto no Regulamento Municipal de edificação e 

Urbanização sobre a vistoria a implantação pelos nossos serviços.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto 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 doze horas e quinze minutos 

da qual se lavrou a presente acta que foi por mim subscrita. 


