
 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

Nº 26 /2013 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes, Maria José Fernandes Lacerda, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Luís Manuel 

Teixeira de Sousa Ribeiro e Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

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

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública sem presenças.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena, e prestou 

esclarecimentos mais profundos sobre a reunião com o Senhor Secretário de Estado da 

Saúde, sobre a problemática do Hospital D. Luís I, Peso da Régua.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro pediu esclarecimento sobre uma 

“informação” que circula junto dos habitantes do Bairro Calouste Gulbenkian sobre a 

possibilidade de os ciganos da Barragem serem deslocalizados para terreno adjacente àquele 

bairro.  

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva solicitou à Câmara que intervenha na limpeza 

do terreno por trás do Mercado Municipal.  

O Presidente da Câmara sobre as questões apresentadas esclareceu:  

Sobre a deslocalização dos ciganos para os terrenos adjacentes ao Bairro Calouste 

Gulbenkian, essa informação não fazia qualquer sentido e que não tinha qualquer fundo de 

verdade;  

Quanto à limpeza do talude situado atrás do Mercado Municipal, esclareceu que essa limpeza 

é da responsabilidade da REFER e que dentro do possível, de tempos a tempos, já é efetuada 

uma limpeza mínima àquele espaço.  

Em referência ao assunto levantado na reunião anterior pelo Vereador Manuel José Ramalho 

Ramos Paiva sobre a passadeira na Rua Guedes Amorim, depois de ouvidos os serviços, essa 



passadeira obedece aos requisitos de Segurança, com o ganho de mais um lugar de 

estacionamento e que desemboca nas escadas junto da casa dos magistrados.  

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 28 de novembro a 11 de dezembro /2013 – Saldo do dia 11 de 

novembro – Quatrocentos e vinte mil, oitocentos e sessenta um euros e setenta e nove 

cêntimos.  

 

AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA  

DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA  

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

588 - Considerando o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 

adaptado à Administração Local, que determina que a abertura de procedimento relativo a 

despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano 

que não seja o da sua realização, designadamente com a aquisição de serviços e bens através 

de locação com opção de compra, locação financeira, locação - venda ou compra a prestações 

com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização conferida pelo Órgão 

Deliberativo salvo quando:  

• Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;  

• Os seus encargos não excedam o limite de 20 000 contos (99.759,58 €) em cada um 

dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 

anos.  

Considerando que, conforme dispõe a alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso - LCPA), a assunção de 

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos 

de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica 

e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia 

da Assembleia Municipal, quando envolvam entidades da administração local.  

Considerando que a alínea a) do n.º 1 do art.º 6.º determina igual normativo para as entidades 

da Administração Central condicionando a assunção de compromissos plurianuais a decisão 

prévia conjunta dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e da tutela, 

salvo quando resultarem da execução de planos plurianuais legalmente aprovados.  

Considerando a extemporaneidade da publicação do Decreto-Lei que regulamenta e 

operacionaliza a LCPA, Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de fevereiro.  

Considerando que, conforme dispõe o art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 

para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para 

a assunção de compromissos plurianuais pelo órgão deliberativo competente poderá ser dada 

aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano.  



Face aos considerandos enunciados propõe-se que, em face do exposto, e ao abrigo das 

disposições legais e enquadramento supra citados, procurando replicar uma solução idêntica à 

preconizada para as demais entidades do Setor Público Administrativo, a Assembleia 

Municipal do Peso da Régua delibere (tal como legal mente previsto para a abertura de 

procedimento no art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/9 9, de 8 de junho):  

• Para efeitos do previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

e do art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, emitir autorização prévia 

genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, nos casos seguintes:  

• Resultem projetos ou ações constantes das Grandes Opções do Plano;  

• Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € (noventa e nove mil, 

setecentos e cinquenta e nove Euros e cinquenta e oito cêntimos) em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 

anos.”  

• Resultem de reprogramações financeiras decorrentes de acordos de 

pagamentos, alterações ao cronograma físico de inve stimentos ou outros 

legalmente previstos.  

• A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia concedida nos 

termos do número anterior, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas 

no n.º anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro e cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas, sem 

prejuízo do previsto no art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.  

• Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma listagem 

com os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

concedida.  

• O regime previsto na presente deliberação aplica-se a todas as assunções de 

compromissos, desde que respeitadas as condições constantes dos n.º 1 e 2, a assumir 

durante o ano de 2014.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a autorização solicitada, enviando o 

documento para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

PROPOSTA 

- APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS  

PREVISIONAIS PARA O ANO 2014  

“ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL  

DE INVESTIMENTOS”  

589 – A Câmara deliberou por maioria com 3 votos contra dos Vereadores do PS concordar 

com a proposta apresentada, enviando-a para aprovação à Assembleia Municipal.  

Foram presentes as seguintes declarações de voto.  

Declaração de Voto dos Vereadores do PS.  



“Uma vez mais encontramo-nos a discutir as Grandes Opções do Plano (GOP) e Orçamento 

do Município do Peso da Régua . Teoricamente este é um documento essencial e importante 

para concretizar uma estratégia com objetivos claros e fundamental para uma gestão rigorosa 

dos dinheiros públicos.  

Infelizmente, o documento que aqui discutimos não nos transmite confiança. Trata-se de um 

Orçamento novamente inflacionado e impossível de ser concretizado.  

Da análise possível, dado que estes tão importantes e extensos documentos nos foram 

facultados há 48 horas, realizada às GOP e ao Orçamento para 2014, apresentado pelo atual 

executivo PSD da Câmara Municipal Peso da Régua, os Vereadores do Partido Socialista 

apresentam a sua discordância pelas mesmas razões que foram apresentadas no ano transato 

e, até optamos por transcrever aquilo que o Partido Socialista assumiu em 2012:  

“Em primeiro lugar temos de voltar a referir que, comparando este documento aos dos anos 

anteriores, estamos perante os mesmos erros do passado.  

O Executivo PSD segue uma via que só visa o puro eleitoralismo e que é desprovida de 

estratégia. Os responsáveis pela gestão do Município, assistem, impávidos e serenos, ao 

aumento do desemprego, à (cada vez maior) fragilização do tecido económico local, à fuga dos 

nossos jovens para outros Concelhos e aos constantes ataques do Governo PSD/CDS-PP à 

nossa região, sem que nada façam para contrariar as dificuldades existentes e potenciar o 

crescimento do Concelho.  

Em vez disso, assistimos a investimentos em equipamentos megalómanos que dificilmente 

garantirão retorno. Estes investimentos só vão ajudar a aumentar a dívida de curto prazo do 

município, visto que são equipamentos com elevados custos de exploração e manutenção, e 

hipotecar no futuro investimentos que potenciem o crescimento sustentado do nosso concelho.  

O Atual Plano Plurianual de Investimentos minimiza, em vez de valorizar, investimentos nas 

áreas que fomentariam o aumento de postos de trabalho e, consequentemente, das receitas 

municipais. São elas a área do Turismo, da Economia e do Emprego. Não podemos aceitar 

que a criação da Zona Empresarial seja remetida para um plano secundário em relação, por 

exemplo, ao Auditório Municipal. Um equipamento caro, mais de 3 milhões de euros, e que vai 

“destruir” um espaço requalificado e referência da nossa Cidade, como é o caso da Alameda 

dos Capitães.  

Não nos cansamos de repetir, o Caminho do PSD é errado;”  

“Ao nível do Orçamento da Despesa, essencialmente na corrente, onde deveria existir um 

esforço de contenção, constata-se, uma vez mais, um descontrolo total. Um Município, com 

uma execução orçamental real de aproximadamente 18 Milhões de Euros, não pode ter um 

nível de despesa corrente de 12 Milhões. Aos restantes 6 Milhões ainda temos de retirar cerca 

de 1 Milhão e 200 Mil Euros de amortização de empréstimos de médio e longo prazo, ficando, 

apenas, para investimento em obras 4 Milhões e 800 Mil euros;”  

“Ao nível do Orçamento da Receita, quer a de Capital quer a Corrente, encontramos, 

novamente, muitos casos de inflacionamento chocante. É incompreensível que em diversas 



rubricas orçamentais se apresentem objetivos de receita que são impossíveis de concretizar. 

Apresentamos só dois exemplos:  

 Para 2014, a exemplo dos anos anteriores, o executivo propõe-se a arrecadar com a venda de 

bens de investimento (terrenos, habitações, edifícios e outros) cerca de 3 Milhões e 300 Mil 

euros. Ao longo dos últimos 8 anos sempre se propôs a arrecadar somas astronómicas e 

nunca concretizou um único cêntimo. Será que em 2014 vai ser diferente? Não acreditamos;  

Também na mesma linha de total inflacionamento, a previsão de receita com o QREN está 

claramente desajustada. Existe a pretensão de arrecadar cerca de 9 Milhões de Euros em 

2014, só que o passado recente diz-nos que na melhor das hipóteses este valor só será 

concretizado em 50%;  

Não nos podemos esquecer das Juntas de Freguesia. Uma vez mais, as Juntas de Freguesia 

continuam a ser o parente pobre deste orçamento.  

Em 2014 está prevista uma transferência de verbas de capital, para as 8 Juntas, no valor de 

170 mil euros. Aqui queremos deixar bem claro que o Partido Socialista sempre assumiu que 

as Juntas de Freguesia têm de ter mais capacidade financeira e o Município deveria celebrar 

mais protocolos de delegação de competências.  

“É muito alarmante o custo do serviço da dívida do Município para o ano económico de 2013.  

A soma da amortização de empréstimos com os juros associados a estes, perfaz um valor de 1 

Milhão 440 MIL 415 Euros e 48 Cêntimos. A este resultado parcial temos de lhe acrescentar os 

encargos com Outros Juros (200 Mil Euros). Logo o serviço total da dívida para 2013 é de 1 

Milhão 640 Mil 415 Euros e 48 Cêntimos. Posto isto, constatamos que os encargos com a 

dívida têm um peso excessivo no Orçamento, perto dos 10% da sua execução real;”  

Para 2014 o serviço da dívida continua com números astronómicos, cerca de 1.670.000 €.  

“Por todo o exposto, não aceitamos que o executivo do PSD nos apresente um documento 

ilusório. Um documento com uma falta de credibilidade abissal.  

Nos últimos sete anos sempre nos obrigaram a votar contra as GOP e o Orçamento. Fomos 

obrigados devido ao inflacionamento vertido nos documentos apresentados. Fomos obrigados 

devido à impossibilidade da sua execução.”  

Como vimos anteriormente, apesar do reduzido tempo que tivemos para analisar os 

documentos em apreço, não foi necessário alterar quase nada posição que o Partido Socialista 

tomou em relação aos mesmos documentos para o ano 2013.  

Por todas estas razões, os Vereadores do Partido Socialista nesta Assembleia não têm outra 

opção, votam contra este Documento.  

Declaração de Voto dos Vereadores do PSD.  

“O plano e orçamento para 2014 traduz de forma clara e inequívoca a continuidade de um 

trabalho e um rumo iniciado à oito anos.  

Após dois mandatos de um fortíssimo investimento municipal nas redes de abastecimento de 

água e saneamento básico, na requalificação urbana, na rede de equipamentos escolares, 

desportivos e culturais, assim como na organização e requalificação da rede viária, o concelho 



está preparado para um novo paradigma e para novos desafios, que conduzirão a um maior 

desenvolvimento.  

Contudo e apesar do trabalho realizado não entramos em euforias, infelizmente o País, a 

Região e o Concelho atravessam uma crise económica sem precedentes nas últimas décadas.  

Não foi fácil conjugar a recuperação de um atraso estrutural que há muito assolava este 

Concelho, mantendo o apoio permanente aos que tinham mais dificuldades.  

Não foi é fácil, realizar os investimentos que realizamos, tentando manter sempre um equilíbrio 

dos níveis de endividamento, mesmo quando ano após ano nos cortam nas transferências 

financeiras.  

Não foi fácil, manter inalterados os preços da água, do saneamento e da recolha sólida urbana 

(lixo) nos últimos anos, quando os custos destes serviços para o município subiram ano após 

ano. Já agora e como recordação, convém lembrar que em 2004, já era cobrada no nosso 

município, a taxa de saneamento sem que a mesma representasse qualquer custo, pois o 

saneamento debitava todo ele diretamente para o Rio Douro.  

Tal como foi assumido perante os reguenses, o plano e orçamento de 2014 manterá o rumo 

traçado, continuará um conjunto de obras que seguramente constituirão importantes ativos 

para desenvolvimento económico e criação de emprego que pretendemos dinamizar no nosso 

concelho.  

O Auditório Municipal  será claramente um equipamento de referência na região e no País 

para afirmar Peso da Régua como zona de excelência no Douro para realização de 

conferências e congressos, o Cais de Mercadoria da REFER  como elemento estratégico na 

dinamização, valorização e comercialização de produtos e serviços, o Centro Interpretativo da 

fonte do Milho em Canelas, a loja de turismo interativa com localização na avenida do douro 

serão equipamentos claramente marcados pela dinâmica económica, turística e comercial do 

concelho.   

Peso da Régua apresenta-se perante o próximo quadro comunitário “Portugal 2020”, com 

muitos dos problemas e necessidades infra estruturais resolvidos.   

O concelho tem hoje capacidade de encarar o próximo quadro comunitário com um modelo 

desenvolvimento e uma estratégia centrada na competitividade e coesão, capaz de gerar 

riqueza, emprego, coesão territorial e social.  

O documento hoje aqui apresentado, traduz uma estratégia centrada na dinamização de 

programas de empreendedorismo local, em estratégias de atração de investimento, na 

promoção e valorização das fileiras económicas territoriais, assim como na dinamização da 

economia social, de forma a conseguirmos com o quadro comunitário “Portugal 2020” o mesmo 

sucesso e grau de execução do quadro que agora se encontra em fase final.  

Em função do exposto votamos favoravelmente este plano e orçamento para o ano 2014”.  

- APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO  

DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 

590 – A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada, enviando-

a para aprovação à Assembleia Municipal.  



 

- APROVAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL AO  

ABRIGO DA LEI 12-A/2008 DE 27 DE FEVEREIRO  

591 – A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada, enviando-

a para aprovação à Assembleia Municipal.  

 

PROPOSTA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA 2014  

592 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

Tendo por base as atividades de natureza desportiva, juvenil, cultural, musical, recreativa e social 

desenvolvidas no Concelho e a própria dinâmica associativa, aliadas ao trabalho que a Autarquia 

desenvolveu em parceria com as Associações, de forma a rentabilizar recursos disponíveis e 

diversificar a oferta, recreativa, cultural e de solidariedade no concelho e de acordo com a alínea u) 

do número 1, do artigo 33, da Lei nº 75/13 de 12 de setembro, proponho a atribuição dos seguintes 

subsídios: 

Associações Juvenis 02/04.07.01   

Agrupamento 21 AEP – Peso da Régua 500,00 € 

Agrupamento 282 CNE – Godim 700,00 € 

Agrupamento 840 CNE – Moura Morta 700,00 € 

Agrupamento 116 AEP - Loureiro 500,00 € 

Guias e Escuteiros da Europa – Peso da Régua 600,00 € 

Associação Cultural e Recreativa Juventude de Sedielos 1 000,00€ 

Associações de solidariedade - 02/04.07.01   

ARDAD  1.500,00 €  

Conferência S. Vicente de Paulo de Godim 600,00 € 

Conferência S. Vicente de Paulo do Peso da Régua 600,00 € 

Cruz Vermelha  2.000,00 €  

Associação Companhia dos Animais Abandonados 750,00 € 

Associações Culturais e Recreativas - 02/04.07.01   

Associação Desportiva Cultural de Alvações do Tanha 600,00 € 

Grupo Coral de Nossa Senhora do Socorro 750,00 € 

Grupo Cultural e Artístico Nossa Senhora das Neves 1 000,00 € 

Grupo Cultural e Recreativo de Vilarinho dos Freires  1 000,00 € 

Grupo de Cantares “Os Rabelos do Douro” 2 000,00 € 

Grupo Coral S. José de Godim 500,00 € 

Grupo Cultural e Recreativo da Casa do Povo de Moura Morta 800,00 € 

Associação Desportiva Recreativa Galafura – Rancho 800,00 € 

Rancho Folclórico de Loureiro 800,00 € 

Rancho Folclórico e Recreativo de Godim  3 250,00 € 

Rancho Folclórico e Teatral de S. José de Godim 500,00 € 



Associação Cultural e Recreativa de Vila Seca de Poiares 500,00 € 

Academia de Música da Régua 1 000,00 € 

Associação “Tear Douro” 1 250,00 € 

Associação Amigos Abeira Douro 3 000,00 € 

Associação Cultural Salesiana de Poiares 10 000,00 € 

Associações Desportivas - 02/04.07.01   

Clube de Pesca de Competição Reguense 600,00€ 

Amadores de Pesca 600,00€ 

Associação Desportiva de Godim 4 500,00 € 

 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO  

SPORT CLUBE DA RÉGUA  

593 - Pelo Vice - Presidente da Câmara Municipal foi presente a proposta do teor seguinte:  

O Sport Clube da Régua solicitou e na sequência da proposta apresentada em 2005 e que se 

tem mantido, para a época 2013/2014 a atribuição de um subsídio no valor de 10 000,00€, 

como compensação por colocar em todas as camisolas das equipas de competição, 

nomeadamente da equipa sénior a frase “Peso da Régua – Capital do Douro”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO SOCIAL  

E CULTURAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA  

MUNICIPAL DO PESO DA RÉGUA  

594 - Pela Divisão de Desenvolvimento Social foi presente a proposta do teor seguinte: 

O Centro Social e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Peso da Régua tem 

neste momento 212 associados.  

Tendo em consideração a atividade desportiva, recreativa, mas sobretudo o seu cariz social 

que nesta época de crise que se atravessa tem cada vez mais relevância solicita-se que seja 

atribuído um subsídio de 10.000,00€ (dez mil euros) por forma a fazer face ao aumento de 

solicitações por parte dos trabalhadores do Município associados do Centro. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

MARIA MANUELA DE JESUS CAMPOS MOTA  

BAIRRO JUNTA AUTÓNOMA DE ESTRADAS  

PESO DA RÉGUA 

595 - No seguimento da deliberação n.º 531 de 05/09/2013, foi novamente presente o processo 

em epígrafe.  

Traz informação da jurista do município do teor seguinte:  



“ … Não constituindo habitação própria e permanente do agregado familiar, deverão os 

familiares ser novamente notificados para a entrega voluntária da chave do locado, sob pena 

de tomada de medidas mais gravosas, por parte do município.  

Ao mesmo tempo, poderá responder-se à mandatária de acordo com a minuta anexa”.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação, mandando proceder em 

sua conformidade.  

 

CARLOS JORGE GUEDES TEIXEIRA  

CAFÉ CONVÍVIO 

PEDIDO DE LICENÇA DE EVENTOS E RUÍDO 

596 - Foi presente um requerimento de Carlos Jorge Guedes Teixeira, proprietário do 

estabelecimento comercial denominado “ Café Convívio “ na rua Visconde de Poiares na 

freguesia de Poiares e Canelas a requerer a aprovação da licença de ruído e de eventos para o 

dia 29 de dezembro de 2013, entre as 15h e as 17,30h, com a Banda Juvenil Salesiana de 

Poiares.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15 do Dec. Lei 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar a 

realização de atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se tipificado na alínea f) 

do n.º 1 do art.º 2 e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15 da referida lei.  

A taxa a pagar é de 15 €.  

Foi confirmado pela DGT que o estabelecimento possui a licença de utilização n.º 23/04 emitida 

em 22/03/2004”.  

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido 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 onze horas, da qual se lavrou a 

presente ata que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada. 


