
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 25 DE MARÇO DE 2010 

 

Nº 06 /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, Maria José Fernandes Lacerda, Vereadores. 

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

Gestão de Pessoal. 

HORA DE ABERTURA: 10 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade. 

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

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

Pelos Vereadores do PS foi apresentada uma moção de apoio à UTAD, para a candidatura ao 

Curso de Medicina. 

Declaração de voto do PSD. 

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

discutidos antes da ordem do dia. 

 

PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO  

DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE  

LONGO PRAZO – CONSTRUÇÃO  

DAS PISCINAS MUNICIPAIS  

72 - Proposta para contratação de Empréstimo Bancário de Longo Prazo – “Construção das 

Piscinas Municipais Cobertas” no valor de 2.056.098,97 Euros. 

A Câmara deliberou por maioria com abstenção dos Vereadores do PS concordar com a 

proposta apresentada. 

Mais deliberou por maioria com abstenção dos Vereadores do PS concordar com o relatório 

final para a contratação do empréstimo. 

Os documentos em análise vão ser presentes para aprovação, em reunião extraordinária, à 

Assembleia Municipal. 

Foram presentes as seguintes declarações de voto: 



 

Declaração de voto do PS : 

“Posição de voto sobre a “ Proposta para contratação de empréstimo bancário de longo prazo – 

construção de piscinas municipais”. 

Abstemo-nos porque consideramos pouco claro, e mesmo duvidoso o processo de 

financiamento das piscinas municipais. 

Inicialmente a construção das piscinas seria feita por uma empresa de capitais 

maioritariamente privados, que, naturalmente, resolveria o problema das fontes de 

financiamento. 

Não voltou a ouvir falar-se da dita empresa entretanto constituída. 

 Foi lançada pela Câmara uma obra em plena campanha eleitoral, sem qualquer garantia de 

comparticipação comunitária, sem o recurso aos mecanismos de engenharia financeira da 

empresa, indevida e falsamente enquadrada nas parcerias público-privadas, e agora, pouco 

tempo depois do arranque da obra, já se recorre a um endividamento desta dimensão. 

Ao crime urbanístico que é a construção das piscinas naquele local, junta-se o voluntarismo 

primário e a navegação à vista, processo que vai conduzir ao brutal aumento das dívidas do 

município. 

Somos pela construção das piscinas, mas não podemos apoiar um processo de financiamento 

desta natureza. 

Declaração de voto do PSD:  

O processo de projecto, construção e financiamento das piscinas municipais foi desde o início 

objecto de contestação por parte do Partido Socialista, pois sendo este projecto, a 

concretização de mais um anseio da população reguense, obrigou o partido socialista a criar 

algumas manobras de diversão de forma a menorizar a execução do mesmo. Esta forma de 

agir não é inédita, tem sido frequente, aconteceu com a construção do Estádio Municipal Artur 

Vasques, com o Parque Multiusos, com o Centro Escolar, entre outros, e se recuarmos uns 

anos atrás, verificamos que já na altura existiu a mesma postura em relação à construção da 

Avenida do Douro. 

É caso para dizer que os responsáveis do Partido Socialista local, pelo menos neste tipo de 

atitude são coerentes, não fazem quando estão no poder e não querem que se faça quando 

estão não oposição. 

Para estes as questões de natureza política estão acima de quaisquer outros interesses, 

nomeadamente dos interesses do Concelho. No processo em análise a demagogia politica 

prevalece, o que é grave, mas mais grave e não admitimos, são as insinuações associadas nas 

declarações que prestam.  

Não admitimos entre outras, a afirmação de “…processo pouco claro, e mesmo duvidoso…” 

pois é efectuada sem um único argumento que a sustente, revelando profunda ignorância e má 

fé por parte de quem devia analisar o interesse público em detrimento das questões de 

natureza politica. 

Para que não existam dúvidas, façamos uma análise aos factos:  



 

- Após a elaboração do projecto de construção das piscinas e do auditório municipal, o 

Município analisou as possibilidades de os operacionalizar, começando por avaliar o seu 

enquadramento no QREN, de forma a obter uma percentagem bastante significativa de 

comparticipação comunitária; 

- Não existindo possibilidade de enquadramento e elegibilidade como se pode constatar nos 

regulamentos e posteriores processos concursais, o município avançou para um modelo de 

financiamento alternativo que tinha na constituição de uma sociedade comercial de capitais 

minoritariamente públicos a sua viabilidade; 

- Contudo, tendo sempre presente o superior interesse público, ficou salvaguardado que a 

qualquer momento, o município poderia retirar do objecto da sociedade qualquer dos 

equipamentos, caso viessem a ter possibilidades de enquadramento no QREN; 

- Esta salvaguarda, permitiu que na primeira e única possibilidade que existiu até ao momento 

de candidatura, que o município rapidamente criasse condições para que pudesse apresentar-

se ao processo concursal, em condições de ser admitido, cumprindo todos os requisitos 

técnico-legais exigidos; 

- Estamos, desde Junho de 2009, a aguardar resposta à nossa candidatura por parte da 

entidade à qual foi submetida e acreditamos que o seu financiamento comunitário possa ser 

uma realidade. No entanto e em função de todo o atraso, o Município tendo salvaguardado 

capacidade financeira para a execução da obra, viu-se independentemente do resultado da 

candidatura na necessidade de avançar desde já com um pedido de empréstimo de longo 

prazo, de forma a cobrir parte do investimento que está a realizar. 

Sabemos a partir de hoje, que gerir tendo presente o superior interesse público é algo que os 

Senhores Vereadores consideram ser pouco claro e até duvidoso. Este tipo de afirmações 

resulta não da nossa gestão, nem tão pouco dos processos, mas tão só e apenas porque a 

forma de analisarem e interpretarem actos e processos públicos, nunca leva em linha de conta 

uma dimensão que para nós é fundamental, a defesa constante e permanente do superior 

interesse público. 

Seria seguramente mais cómodo, politicamente menos penoso e garantidamente menos 

trabalhoso, ter-se conduzido todo o processo através da Sociedade Comercial. No entanto, 

existindo a possibilidade de obter financiamento, jamais deixaríamos de lutar pelo mesmo, aliás 

esta postura e este compromisso foi sempre assumido pelo Senhor Presidente durante as 

várias fases que este processo já tem. 

Desafiamos os Senhores Vereadores, a apresentarem qualquer contradição em todo o 

processo, a que analisem todos os documentos, deliberações, estudos sobre o assunto em 

discussão e a verificarem se as decisões tomadas, não foram sempre as definidas na linha de 

orientação estratégica inicialmente assumida, linha que salvaguarda os superiores interesses 

do Concelho. 

Mas, mais importante ainda, analisarem também os custos associados a cada modelo de 

financiamento e verificar qual tem sido a postura do executivo nas decisões tomadas. 



 

Certamente, os Senhores Vereadores do Partido Socialista sentirão uma grande vergonha em 

assumir como suas, as insinuações apresentadas, por falta de fundamento e de verdade. 

Perante afirmações como: “consideramos pouco claro, e mesmo duvidoso o processo de 

financiamento…”; ”empresa, indevida e falsamente enquadrada nas parcerias público-

privadas…”; “crime urbanístico”; ”voluntarismo primário e a navegação à vista”, e por uma 

questão de seriedade e de alguma credibilidade, o único voto possível seria votar contra. 

Fica assim a credibilidade de tais afirmações dos Vereadores do Partido Socialista, patente na 

discrepância entre o sentido de voto e o teor da declaração do mesmo. 

Foi pena, que a declaração só tenha sido apresentada após a reunião, de forma 

envergonhada, pois para a mesma nem sequer fomos alertados, porque a ser apresentada na 

reunião, claramente que sugeriríamos aos Senhores Vereadores outro sentido de voto, pelo 

menos para que existisse alguma coerência entre o sentido de voto e o teor da declaração. 

Estas posições ficarão certamente como memória futura de quem nunca fez, não tencionava 

fazer, mas mais grave, não quer que alguém faça. Os Reguenses não merecem tal forma de 

estar. 

Os Autarcas eleitos pelo Partido Social Democrata votaram favoravelmente este pedido de 

empréstimo porque os interesses do Concelho e dos Reguenses estarão sempre acima de 

todos e quaisquer outros interesses. 

 

APOIO AO ASSOCIATIVISMO  

AGRUPAMENTO 324 – PESO DA  

RÉGUA  

73 – Foi presente uma informação da Divisão de Desenvolvimento Social a solicitar um apoio 

financeiro para a realização do XVIII Encontro dos Jogos Populares a realizar nos dias 27 e 28 

de Março. 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 000,00 €. 

 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

MANUEL SANTOS PISOEIRO  

GALAFURA  

74 – Foi presente um requerimento do Sr. Manuel Santos Pisoeiro, residente na Freguesia de 

Galafura a requerer a emissão de certidão de compropriedade referente ao prédio rústico 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 8-C. 

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

“ Nos termos da presente informação, nada a opor à emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade. 

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável de acordo com a informação dos 

serviços. 

 

 



 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

MANUEL SANTOS PISOEIRO  

GALAFURA  

75 – Foi presente um requerimento do Sr. Manuel Santos Pisoeiro, residente na Freguesia de 

Galafura a requerer a emissão de certidão de compropriedade referente ao prédio rústico 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 30-C. 

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

“ Nos termos da presente informação, nada a opor à emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade”. 

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável de acordo com a informação dos 

serviços. 

 

CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE 

MANUEL SANTOS PISOEIRO  

GALAFURA  

76 – Foi presente um requerimento do Sr. Manuel Santos Pisoeiro, residente na Freguesia de 

Galafura a requerer a emissão de certidão de compropriedade referente ao prédio rústico 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 102-C. 

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

“ Nos termos da presente informação, nada a opor à emissão do parecer favorável à 

constituição de compropriedade”. 

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável de acordo com a informação dos 

serviços. 

 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR  

DE PESO DA RÉGUA EB1+JI  

77 – Foi presente para ratificação uma informação da Divisão de Obras Públicas sobre o 

pedido de prorrogação de prazo da empreitada do Centro Escolar de Peso da Régua EB1+JI. 

Traz despacho do Sr. Presidente do teor seguinte: 

“ Concordo. 

Conceder a prorrogação em conformidade. 

À reunião de Câmara para ratificação “. 

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

TESOURARIA 

Balancete – Período de 11 de Março a 24 de Março /10 – Saldo do dia 24 de Março – 

Quinhentos e trinta e um mil, cento e trinta e sete euros e cinco cêntimos. 

 

 



 

INFORMAÇÃO 

PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE 

COBRANÇA DE CONHECIMENTOS  

DEBITADOS À TESOURARIA  

78 - Foi presente uma informação do serviço de Tesouraria a dar conhecimento da prescrição 

do prazo de cobrança de conhecimentos debitados à Tesouraria, sendo esse prazo de oito 

anos.  

A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento. 

 

PROPOSTA 

79 - Pelo Sr. Vereador em Regime de Permanência, foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Considerando que se aproxima o novo ciclo das Festas em honra a N.ª Sr.ª do Socorro – 

Festa do Douro – 2010, pelo que se torna necessário começar a estabelecer o programa de 

eventos a realizar bem como os contactos conducentes à recolha de fundos que irão suportar o 

orçamento das Festas. 

Considerando ainda o trabalho realizado pela Comissão de Festas responsável pelo programa 

dos anos anteriores. 

Venho por este meio e de acordo com a alínea b) do número 4, do artigo 64, da Lei nº 169/99 

de 18 de Setembro, propor:  

1. Que seja reconduzida com vista à organização das Festas de 2010 a Comissão de 

Festas em Honra de Nossa Senhora de Socorro; 

2. Que a Câmara Municipal delibere apoiar a organização das Festas com um subsídio 

que será, no máximo, de 200.000 €; 

3. Que delibere ainda a Câmara disponibilizar os habituais recursos materiais, humanos e 

logísticos, assim como os licenciamentos necessários à execução do programa das 

Festas. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

IGAL – INSPECÇÃO GERAL  

DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

FREGUESIA DE 

VILARINHO DOS FREIRES 

80 - Foi presente um ofício da IGAL a solicitar informação sobre várias obras da  Freguesia de 

Vilarinho dos Freires: 

- Construção erigida por Miguel das Dores Carlos. 

- Construção anexo com dois pisos por parte de Armando Ferreira. 

- Construção de muros sem licenciamento em café de Cima ( Café S. João ). 

- Impedimento de acesso à estrada 313. 

- Pedreira. 

- Miguel Cigarro/ocupação de via pública. 



 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação da jurista. 

Mais deliberou comunicar à IGAL do conteúdo dessa informação. 

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

 

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO  

À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE  

LUCINDA CORREIA MACEDO VIEIRA-  

PESO DA RÉGUA 

81 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente à Srª D. 

Lucinda Correia Macedo Vieira, residente no Lugar da Seara, Poiares, concelho de Peso da 

Régua. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura. 

 

SOLARH – PROGRAMA DE APOIO  

À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO DE  

APOLINÁRIO DE OLIVEIRA PINTO  

CEDERMA - PESO DA RÉGUA  

82 - Foi presente para aprovação a candidatura ao Programa SOLARH, referente ao Sr. 

Apolinário de Oliveira Pinto, residente na Cederma, concelho de Peso da Régua. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a candidatura. 

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.  

 


