
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 8 DE ABRIL DE 2010  

 

Nº 07 /2010 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves Vice-Presidente, Mário Francisco 

Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa Ferreira, Nei de Morais Teixeira, Jorge Manuel 

Monteiro de Almeida, Vereadores.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora.  

SECRETARIOU: José Daniel Meireles de Almeida Lopes, Chefe de Divisão Administrativa e 

Gestão de Pessoal.  

OUTRAS PRESENÇAS: Por se tratar de reunião pública, estiveram presentes:  

- Fernando Almeida Paiva, residente na Quinta das Quebradas, Peso da Régua, em 

representação de nove munícipes, todos presentes, moradores nesse lugar.  

Expôs à Câmara o problema, existente, de um caminho que sempre foi utilizado por toda a 

gente, que serve de ligação entre o “ Quelho dos Guindais “ e os moradores da Quinta das 

Quebradas. Informaram, que um dos proprietários do terreno contíguo àquele caminho, 

pretende construir um muro, o qual impedirá a passagem no futuro a todas as pessoas que 

sempre por ali passaram, pensando até tratar-se de uma obra ilegal e lesiva do interesse de 

todos, por se tratar de um caminho público.  

- José da Silva Pinto, residente na Avª Dr. Antão de Carvalho, Lote 11, 5º Dtº.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com os votos contra dos Vereadores 

do PS.  

Foram presentes as seguintes declarações de voto.  

Declaração de voto dos Vereadores do PS:  

Votamos contra a aprovação desta acta porque não podemos concordar com a inclusão na 

mesma da declaração de voto apresentada pelo PSD a propósito da contratação do 

empréstimo bancário para a construção das piscinas municipais.  

Em momento algum da reunião a que a acta se refere foi dito ou deixado entender por parte 

dos membros do PSD presentes que iriam apresentar uma declaração de voto sobre o 

assunto. Acrescendo ainda que, nem durante a reunião nem no final da reunião, foi entregue 

ao senhor secretário qualquer declaração de voto por parte dos membros do PSD.  



 

É ao secretário, e só a ele, que compete lavrar a acta, tendo que ser tida como abusiva 

qualquer interferência na sua elaboração, seja ela no sentido de incluir ou alterar o que quer 

que seja, cabendo ao órgão colegial a sua aprovação e ao presidente a sua assinatura.  

Tudo isto se deduz da norma contida no nº 2 do artigo 92 do regime jurídico do funcionamento 

dos órgãos dos municípios, aprovado pela Lei 169/99, de 18 de Setembro, ao prever que “ As 

actas são lavradas, sempre que possível, por funcionário da autarquia designado para o efeito 

e postas à aprovação de todos os membros no final da respectiva reunião ou no inicio da 

seguinte, sendo assinadas, após aprovação, pelo presidente e por quem as lavrou”.  

De igual modo não faz sentido que quem apresenta uma proposta num órgão colegial e a faz 

aprovar no mesmo, tenha ainda necessidade de explicar o seu voto.  

É esse o entendimento subjacente à norma do nº 1 do artigo 93 do mesmo e já citado regime 

ao prescrever que “ Os membros do órgão podem fazer constar da acta o seu voto de vencido 

e as razões que o justifiquem”.  

Assim e pelo que referimos, a inclusão, na acta, da declaração de voto do PSD sobre o 

empréstimo, em dia posterior ao da reunião, foi ilegal porque extemporânea e não prevista no 

regime jurídico do funcionamento dos orgãos dos municípios.  

Por outro lado também, e na eventualidade, hipotética, da referida declaração ser admissível, 

não nos pareceu democraticamente sério que ela se remetesse a uma pretensa resposta à 

declaração de voto do PS entregue, no final da reunião ao senhor secretário.  

Declaração de voto dos Autarcas eleitos pelo PSD:  

Votamos favoravelmente, porque de facto, perante o que na reunião de Câmara se passou, 

não foi apresentada qualquer declaração de voto ou intenção de apresentação da mesma, quer 

pelos eleitos do PS, quer pelos eleitos do PSD.  

O que aconteceu é que, no dia seguinte foi apresentada ao presidente da Câmara, uma 

declaração de voto dos eleitos do PS, que o mesmo considerou extemporânea.  

Ponderada a situação, decidiu aceitá-la, muito embora entendam os eleitos do PSD, que tal 

forma de actuação politica, pretendeu fugir ao debate e ao confronto de ideias, refugiando 

estes apenas na declaração de voto que foi apresentada.  

Tendo sido aceite a declaração de voto apresentada pelo PS extemporaneamente, não poderia 

ser outra a decisão, que não fosse a de permitir aos eleitos do PSD, que procedessem também 

à apresentação de uma declaração de voto.  

É por esta razão, que entendemos ter sido uma decisão democrática a de aceitar as duas 

declarações de voto, onde infelizmente o verdadeiro confronto das ideias, apenas acabou por 

surgir no confronto das referidas declarações, o que infelizmente acabou por ficar patente na 

Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 01/04/2010.  

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

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena.  

Declaração do Sr. Presidente:  

Relativamente à intervenção do Sr. Vereador Jorge Almeida na Assembleia Municipal 

Extraordinária de 01.04.10, sobre as declarações de voto associadas à deliberação de Câmara 



 

72 – Proposta para Contratação de Empréstimo Bancário de Longo Prazo – Construção das 

Piscinas Municipais, tomada em Reunião Ordinária de Câmara de 25.03.10, que refere:  

- Ter ele próprio dado conhecimento ao Sr. Chefe da Divisão Administrativa e de Gestão de 

Pessoal, que secretariou a referida reunião, de estar em posse de uma declaração de voto 

sobre a matéria em causa;  

- Ter combinado com o Sr. Chefe da Divisão Administrativa e de Gestão de Pessoal, o seu 

envio por correio electrónico.  

O Sr. Presidente da Câmara declarou que:  

- Não lhe foi apresentada ou proferida durante a referida reunião, qualquer declaração de voto, 

quer pelos eleitos do PS quer pelos eleitos do PSD, nem lhe foi feita qualquer solicitação para 

sua apresentação posterior;  

- Recebeu apenas no dia seguinte e por reencaminhamento a partir do Sr. Chefe da Divisão 

Administrativa e de Gestão de Pessoal, de correio electrónico que este recebeu proveniente do 

Sr. Vereador Jorge Almeida, a declaração de voto dos eleitos do PS, que decidiu aceitar, tendo 

dado igual oportunidade aos eleitos do PSD, constituindo-se assim, as duas declarações de 

voto que constam da referida deliberação 72, e que da mesma passaram a fazer parte 

integrante;  

- Ouvido na presente Reunião de Câmara o Sr. Chefe da Divisão Administrativa e de Gestão 

de Pessoal, enquanto Secretário da Reunião Ordinária de Câmara, este afirmou, que não lhe 

foi dada por parte do Sr. Vereador Jorge Almeida, qualquer nota de existência de uma 

declaração de voto sobre a matéria da referida deliberação 72, nem que a mesma lhe seria 

enviada posteriormente por correio electrónico.  

Afirmou ainda, que combinou apenas com o Sr. Vereador Jorge Almeida, que este lhe enviaria 

por correio electrónico a Moção que acabara de apresentar, referente à candidatura ao Curso 

de Medicina por parte da UTAD.  

- Nenhum dos Senhores Vereadores presentes verificou durante a discussão do ponto em 

causa, qualquer intenção de apresentação de alguma declaração de voto. 

Foram presentes três documentos para serem discutidos antes da ordem do dia.  

Por motivos de urgência foi aceite, por unanimidade, a sua inclusão, discussão e aprovação na 

presente minuta foram presentes três documentos para serem discutidos antes da ordem do 

dia.  

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 44 do C .P.A e alínea c) do art.º 9 A Lei n.º 64/93 

de 26/08, aditada pela lei n.º 42/96 de 31/08, o Pr esidente considera-se impedido de 

participar na deliberação seguinte.  

O Vice – Presidente substituto legal do Presidente da Câmara pôs à votação esta 

declaração de impedimento, a qual foi votada favora velmente por unanimidade.  

 

- CENTRO SOCIAL  E PAROQUIAL D. MANUEL  

VIEIRA DE MATOS 

LUGAR DO CRUZEIRO -POIARES  



 

83- Foi presente o processo de obras n.º 19/09 do Centro Social e Paroquial D. Manuel Vieira 

de Matos, requerendo a aprovação do projecto de arquitectura, referente à remodelação de um 

edifício destinado a creche e infantário.  

Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte:  

“ ...CONCLUSÂO :  

Tendo em conta o exposto, propõe-se a aprovação do projecto de arquitectura, relativo à obra 

de ampliação de um edifício destinado a Serviços de apoio social, nos termos do artigo 20º do 

RJUE, em consonância com os pareceres emitidos pelas respectivas entidades consultadas.  

Caso se decida sobre a aprovação supra referida, e dado que do processo constam, os 

respectivos projectos de especialidades, apreciados na informação anexa ao processo datada 

de 13/01/2010, referente ao requerimento11046/09, propõe-se o licenciamento da operação 

urbanística nos termos do artº 23º do RJUE, com as seguintes condições:  

- Prazo para execução da obra de 12 meses, conforme programação proposta pelo requerente.  

- Execução da obra por industrial de construção civil compatível, com a estima da obra no valor 

de 254 875,00 €.  

Caso se decida sobre o deferimento do licenciamento, nos termos previstos no Artº 76º do 

mesmo diploma o interessado deverá requerer no prazo de um ano a emissão do respectivo 

alvará de obras de ampliação mediante a apresentação dos elementos previstos na Portaria nº 

216-E/2008 de 03/04, e cumpridas as observações e condições constantes no processo.  

O licenciamento da operação urbanística e a emissão do alvará fica sujeito ao pagamento das 

taxas devidas, nos termos do RMUE, do qual a requerente solicita a respectiva isenção, sob o 

requerimento 3264/10 apresentado em 07/04/2010.  

Dadas as características dos trabalhos, não será de aplicar a vistoria á implantação pelos 

nossos serviços, previstos no artigo 88º do RMUE.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, concedendo o 

licenciamento para operação urbanística de acordo com a informação dos serviços. - 

Mais deliberou isentar a Instituição das taxas devidas.  

 

CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO  

BANCÁRIO DE MÉDIO/LONGO PRAZO-  

“CONSTRUÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS  

COBERTAS DE PESO DA RÉGUA”.  

PEDIDO DE APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS  

DA MINUTA DO CONTRATO  

84 – Foi presente para aprovação as cláusulas da minuta do contrato.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as cláusulas da minuta do contrato.  

 

TAPAS E COMPANHIA DE ALICE  

CAROLINA COLUMBANO CLEMENTE  

RUA MARQUÊS DO POMBAL-  



 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM  

ESPLANADA E TOLDOS  

85 – Foi presente o processo de Tapas e Companhia de Alice Carolina Columbano Clemente, 

para instalação de esplanada em via pública e colocação de toldos.  

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

serviços.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 25 de Março a 7 de Abril /10 – Saldo do dia 7 de Abril – Cento e vinte 

mil, quinhentos e trinta e seis euros e noventa e dois cêntimos.  

RELATÓRIO E PRESTAÇÃO  

DE CONTAS DO ANO 2009 

86 - Foi presente para discussão e aprovação o documento referente ao Relatório e Prestação 

de Contas do ano 2009.  

A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra do Partido Socialista concordar com o 

documento apresentado.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação da Assembleia Municipal.  

Foram presentes as seguintes declarações de voto:  

Declaração de voto do PS:  

A nossa análise dos documentos de prestação de contas do ano 2009 teve, necessária e 

inevitavelmente, como padrão aferidor, o orçamento proposto e aprovado para o mesmo ciclo 

anual.  

A quem tinha sonhado com uma receita de cerca de 36 milhões e consegue arrecadar apenas 

cerca de 16 milhões; a quem esperava, com a venda de bens, fazer 6 milhões e consegue 

facturar apenas 36 mil…. só se pode atribuir uma gestão não conseguida e uma execução 

orçamental ineficiente , tal como uma fraca execução do plano.  

Consequentemente e fruto da não arrecadação prevista, muita obra ficou sem ser feita e 

muitas promessas por cumprir.  

As verbas afectas à gestão dos recursos humanos não foram discriminadas nos termos e em 

obediência aos normativos legais.  

Por isso e em consequência votamos contra.  

Declaração de voto do PSD:  

O relatório de gestão e prestação de contas hoje aqui presentes representam o resultado da 

gestão do último ano de um primeiro mandato.  

Após avaliação que, naturalmente, já foi feita em termos políticos pelos Reguenses em Outubro 

de 2009, não nos refugiamos nesse resultado e queremos de uma forma clara, séria e 

transparente manter a nossa forma de actuar e discutir não só este relatório e contas, mas 

fazer uma análise ao conjunto dos 4 anos de mandato.  



 

A estratégia definida pelo executivo para o mandato 2005-2009 passou desde logo por uma 

reestruturação da dívida que existia a curto prazo.  

Estando no final de um quadro comunitário foi possível num trabalho intenso e persistente 

captar um conjunto de financiamentos comunitários de elevado valor financeiro e de relevante 

interesse para o Concelho.  

A criação de um quadro de pessoal técnico na autarquia, capaz de responder aos desafios e às 

exigências que hoje se nos colocam, foi também um das nossas prioridades.  

Também a preparação de estratégia capaz de abordar QREN, com elevada eficiência e 

eficácia foi desde muito cedo definida.  

O tempo de operacionalização do QREN foi penoso pois, com início marcado para Janeiro de 

2007, só em 2009 é que assistimos ao início efectivo da execução do mesmo. 

Os resultados da estratégia definida cedo deu resultados, apresentámos em todos os 

programas e processos concursais com enquadramento para as autarquias, projectos e 

candidaturas de elevada qualidade técnica e de significativa dimensão financeira.  

Podemos constatar hoje que o montante financeiro aprovado nas candidaturas apresentadas 

para o nosso Concelho, mais do que duplicou os valores conseguidos no conjunto de todos os 

quadros anteriores.  

Outro aspecto tão ou mais importante, é o número de projectos realizados durante todo o 

mandato num esforço financeiro muito significativo, em que, seguramente, triplicámos o 

número de projectos alguma vez efectuado num só mandato, o que foi fundamental para dar 

suporte a todas as candidaturas que pretendíamos submeter a financiamento.  

Naturalmente que temos noção do enorme trabalho que ainda temos pela frente, o enorme 

esforço técnico e financeiro na operacionalização de todos os projectos que vão para execução 

física, mas também temos clara noção que o tempo que temos para recuperar de um atraso 

estrutural, suportado em financiamento comunitários poderá ter o seu final em 2013 e como tal 

temos de aproveitar todas as oportunidades que possam surgir.  

Fazendo uma análise sumária e complementar ao relatório apresentado, verificamos que o ano 

de 2009 apresentou o maior volume de receita arrecadado de sempre, assim como apresenta o 

maior valor financeiro em dívida ao Município.  

Na dívida de curto prazo, dos 6.705.674,44€ assumidos e não pagos, estão em dívida 

3.190.704,23€ referentes a comparticipações de fundos comunitários o que, a ter sido 

arrecadado, representaria um acréscimo superior a dez pontos percentuais na execução. 

Ao nível da dívida a longo prazo o crescimento da mesma também não foi significativo, se 

verificarmos que só o valor do terreno da manutenção militar e o valor já contraído para os 

centros escolares absorvem praticamente a totalidade do crescimento dessa dívida.  

Ao nível da despesa verificamos que o Município tem efectuado um enorme esforço, ao 

suportar um conjunto de serviços claramente deficitários, não fazendo reflectir no munícipe o 

custo do serviço que efectua, contribuindo para atenuar as dificuldades económicas que 

assolam o País e a Região.  



 

Ainda na reunião de hoje, iremos aprovar o Regulamento de Taxas, e respectiva 

fundamentação económico-financeira, que claramente demonstram a quantidade de serviços 

que são disponibilizados e onde não são reflectidos os verdadeiros custos que têm para o 

munícipe.  

Mantemos também um trabalho de proximidade de apoio social e económico às famílias 

carenciadas do Concelho, assim como um apoio de proximidade e permanente a todas as 

instituições e associações do Concelho.  

Em função do exposto os eleitos pelo Partido Social Democrata votam favoravelmente o 

Relatório e a Prestação de Contas aqui apresentados.  

 

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA  

E DESPESA 2010 

87 - Foi presente para aprovação a 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e Despesa 2010. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o documento apresentado.  

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

 

PROJECTO DE REGULAMENTO  

E TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS  

88- Pela Divisão Administrativa e Gestão do Pessoal, foi presente uma informação sobre o 

Projecto de Regulamento e Tabela de Taxas Municipais.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o projecto apresentado.  

Mais deliberou mandar o documento para aprovação da Assembleia Municipal.  

 

SIADAP – PESSOAL NÃO DOCENTE  

89 - Pela Divisão Administrativa e Gestão do Pessoal, foi presente uma informação sobre o 

SIADAP – Pessoal não docente do teor seguinte:  

“Por despacho de V.ª Ex.ª, datado de 11 de Janeiro de 2010, foi aprovado o regulamento de 

funcionamento do conselho coordenador da avaliação, bem como os seus membros. 

Estipula o artigo 2.º da Portaria n.º 759/2009 de 16 de Junho, que o CCA do pessoal não 

docente do agrupamento é o do município, com a particularidade mencionada no artigo 3.º da 

mesma Portaria, que é a criação de uma secção autónoma para avaliação daquele pessoal.  

A secção autónoma, deve ser aprovada em deliberação da câmara municipal, podendo ser 

constituída por uma das seguintes formas:  

 1- A CCA já devidamente formada, integrando nessa CCA o director do agrupamento de 

escolas.  

2-Outra qualquer composição, sendo essa secção presidida pelo presidente da câmara, que 

pode delegar essa competência num vereador.  

O pessoal não docente vinculado às autarquias, integra, de acordo com o n.º 3 do artigo 6.º da 

portaria n.º 759/2009 de 16 de Junho, as quotas fixadas pelo n.º 1 do artigo 75.º da Lei 66-

B/2007, de 28 de Maio, da própria autarquia. Assim, e para que o tratamento das respectivas 



 

classificações sejam apreciadas de maneira igual, parece-me mais ajustada a comissão 

mencionada em 1.  

Cabe no entanto a V.ª Ex.ª aferir esta informação”.  

Traz informação do Sr. Presidente da Câmara do teor seguinte:  

“ Concordo.  

Proceder em conformidade, após deliberação de Câmara que assim o enquadre”.  

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

criada uma secção autónoma para avaliação do pessoal não docente. Esta secção é 

constituída pelo C.C.A. do Município integrado pelo Director do Agrupamento das Escolas.  

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

JORGE FERREIRA FRIAS DE  

MAGALHÃES E OUTROS –  

LOTEAMENTO QUINTA VIANA  

GODIM – PESO DA RÉGUA 

90 - Foi presente o processo do Sr. Jorge Ferreira Frias de Magalhães a requerer aditamento e 

alteração ao Alvará de Loteamento nº 1/09.  

Traz informação da Divisão de Gestão do Território do teor seguinte:  

“ ...3 – Conclusão:  

Em face do exposto, e visto ter decorrido o prazo de 10 dias, sem que houvesse oposição por 

maioria dos proprietários dos lotes constantes no alvará de loteamento nº 1/09, de 18/05/2009, 

notificados através de edital, propõe-se a alteração das áreas de construção dos lotes acima 

mencionados, resultando na alteração da licença, a qual dá lugar a aditamento ao alvará, que, 

no caso de operação de loteamento, deve ser comunicado oficiosamente à conservatória do 

registo predial competente para efeitos de averbamento, contendo a comunicação os 

elementos em que se traduz a alteração, conforme o disposto no nº 7 do artigo 27º do RJUE.  

Todos os restantes indicadores são os constantes do alvará de loteamento inicial.  

A operação urbanística proposta e a emissão do aditamento ao alvará de loteamento ficam 

sujeitas ao pagamento das taxas devidas, nos termos do RMUE”.  

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 44 do C .P.A e alínea c) do art.º 9 A Lei n.º 64/93 

de 26/08, aditada pela lei n.º 42/96 de 31/08, o Pr esidente considera-se impedido de 

participar na deliberação seguinte.  

O Vice – Presidente substituto legal do Presidente da Câmara pôs à votação esta 

declaração de impedimento, a qual foi votada favora velmente por unanimidade.  

 

PROCESSO Nº 02/96 DE 

LUÍS CARLOS DA COSTA MARQUES  

CANELAS – PESO DA RÉGUA  

PEDIDO DE LIBERTAÇÃO PARCIAL  

DA CAUÇÃO DO LOTEAMENTO  



 

91 - Foi presente um requerimento da Srª Aida da Silva, residente na Rua das Cerdeiras, nº 14 

Dourolar, Peso da Régua, na qualidade de cabeça de casal da herança de Luís Carlos da 

Costa Marques, a solicitar a libertação parcial da caução referente ao loteamento da Seara, 

Freguesia de Canelas.  

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

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.  

 


