
 

 

 

ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 17 DE ABRIL DE 2014  

 

Nº 8 /2014 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes, Manuel José Ramalho Ramos Paiva, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro e 

Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora.  

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

Financeira.  

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.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 3 de abril a 16 de abril /2014 – Saldo do dia 16 de abril – Um milhão, 

duzentos e um mil, quatrocentos e seis euros e sessenta dois cêntimos.  

 

ATA – REUNIÃO SOBRE O REORDENAMENTO  

DA REDE DO 1º CEB E EPE – ANO LETIVO  

2014/2015 – CONCELHO DE PESO DA RÉGUA  

47 – Foi presente para conhecimento a ata da reunião realizada na Direção de Serviços da 

Região Norte sobre o assunto acima mencionado.  

No ponto referente à Reorganização da Rede Escolar a Vereadora Margarida Osório Rodrigues 

da Silva referiu que o número 21 de alunos refere-se ao 1º Ciclo, pois o Pré-escolar tem regras 

diferentes, que estão elencadas no Desp. 5048-B/2013.  

Um grupo homogéneo de três anos apenas tem quinze crianças como número limite. Quando 

existem crianças com Necessidades Educativas Especiais há uma redução de cinco crianças 

na sala (é de referir que há algumas situações destas nas salas dos Jardins de Infância deste 



 

Concelho). Em salas de quatro e cinco anos normais o número de alunos é de vinte a vinte e 

cinco máximo.  

É necessário ter em conta que só agora foram abertas as inscrições e por isso os números que 

constam da ata não são os corretos, para além de que o número de crianças do Jardim de 

Infância de Loureiro é de catorze e não doze como consta da ata apresentada.  

É ainda necessário alterar o Aviso de Matriculas/ Inscrições que está mal redigido fazendo com 

que inúmeros pais fiquem confusos e por tal motivo não inscrevam os seus filhos.  

Pelo Sr. Presidente da Câmara foi presente a seguinte proposta:  

Considerando que:  

1. A carta educativa do Peso da Régua, foi aprovada pelos órgãos do Município no ano de 

2007 e foi homologada pelo Ministério da Educação;  

2. Este instrumento de planeamento, na proposta de reordenamento da rede escolar pública, 

“prevê uma localização das ofertas de JI, com implantação de proximidade”;  

3. A rede pública da educação pré-escolar está consolidada, integrando o JI do Centro 

Escolar da Alameda, Peso da Régua que aglutinou, o JI do Peso da Régua e de JI de 

Covelinhas, o JI do Centro Escolar da das Alagoas, Godim que absorveu os JI de Godim, 

Fontelas e, mantém-se como estruturas dispersas, os JI de Galafura que, no presente ano 

letivo, é frequentado por 10 crianças da respetiva Freguesia e o JI de Loureiro que está a 

ser frequentado por 14 crianças, da própria Freguesia e oriundas dos territórios, da 

recentemente criada União de Freguesias de Moura Morta e Vinhós;  

4. O instrumento de planeamento, em apreço, perspetivava a criação do JI de Moura Morta 

que serviria a freguesia e as vizinhas de Vinhos e Sedielos. Contudo a Câmara Municipal 

nunca pressionou a sua criação, por motivos de evolução demográfica e tomada de 

consciência da necessidade de racionalização económica; 

5. Os JI dos centros escolares estão ocupados na sua lotação máxima, não havendo 

disponibilidade física de acolhimento, no das Alagoas, Godim, das 14 crianças oriundas do 

JI de Loureiro, nem no da Alameda, Peso da Régua, das 12 crianças oriundas do JI de 

Galafura;  

6. Um hipotético encerramento dos JI de Loureiro e Galafura, obrigaria que as crianças com 

3, 4 e 5 anos fossem sujeitas a fazer percursos rodoviários unitários superiores a trinta 

minutos e exigiria aquisição de duas viaturas de transporte devidamente equipadas, que a 

Câmara Municipal não tem possibilidade em adquirir, implicando ainda a admissão de dois 

motoristas para efetuar o transporte dedicado;  

7. A deslocação das crianças que frequentam os JI de Loureiro e Galafura para os respetivos 

centros escolares de acolhimento, não se vislumbra que lhes traga benefícios de natureza 

pedagógica;  

8. O demonstrado nestes dois pontos anteriormente referidos, contrariam os critérios citados 

nas alíneas c) e d) dos critérios porque se pautará o processo de reordenamento da rede 

da educação pré-escolar, para o ano 2014-2015;  



 

Proponho que a Câmara Municipal do Peso da Régua, na sua reunião de, delibere no sentido 

de:  

1. Ratificar a posição assumida, na reunião realizada na DGEstE – DSRN, em 8 de abril de 

2014, retratada na Ata que se apensa;  

2. Comunicar ao Delegado de Serviços do Norte da Direção-Geral dos Estabelecimentos de 

Ensino que a Câmara Municipal do Peso da Régua, que por força dos considerandos, não 

aceitará como viável, o encerramento dos JI de Loureiro e Galafura, pelo que assume, desde 

já, não estar disponível para assumir qualquer compromisso financeiro, material e logístico em 

virtude do encerramento deste dois jardins de infância.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

AUTOMÓVEL CLUB DE PORTUGAL  

CLÁSSICOS 

PROVA MARATONA “ 500 MILHAS ACP “  

48 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento do 

Automóvel Club de Portugal – Clássicos, a requerer autorização para a passagem da Prova 

Maratona “ 500 Milhas ACP “ no Concelho do Peso da Régua.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido está de acordo com o previsto no n.º 5 do art.º 46 do Regulamento sobre 

atividades Diversas Sujeitas a Licenciamento Municipal (licenciamento de provas de âmbito 

intermunicipal).  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, devendo este despacho ser submetido a ratificação na 

próxima reunião de câmara”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

ESCOLA PROFISSIONAL DE  

DESENVOLVIMENTO RURAL  

DO RODO 

MARCHA SOLIDÁRIA  

49 - Pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo, foi presente um requerimento 

a informar que a marcha solidária não se realizou devido ás condições climáticas e passará 

para o dia 6 de maio, solicitando assim a isenção da taxa de 12 € pela emissão da licença.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ Quanto á isenção solicitada e sem prejuízo das isenções previstas e em vigor, a câmara 

municipal poderá ainda conceder isenções do pagamento de taxas ao Município, ás pessoas 

coletivas de direito público, pessoas coletivas de utilidade pública, instituições particulares de 

solidariedade social, associações culturais, desportivas e recreativas legalmente constituídas, 

associações e comissões de moradores e cooperativas de habitação económica, somente 

quanto a atos e factos que se destinem diretamente á realização dos seus fins”.  



 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, isentando as respetivas taxas.  

 

CIRCO ISRAEL MODESTO 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO  

PARA INSTALAÇÃO  

50 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento de 

Israel Modesto, proprietário do circo, com sede no Porto, a requerer autorização para a 

montagem do mesmo, durante o período de 17 a 20 de abril de 2014.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido encontra-se previsto no art.º 18º do D.L. 309/2002 de 16/12, sendo obrigatória a 

obtenção de licença municipal para a realização deste tipo de espetáculo. 

Apresenta todos os elementos necessários ao seu deferimento.  

As taxas a cobrar são as previstas no n.º 2 do Capitulo IX – Funcionamento de Recintos 

Itinerantes (CIRCOS) ……………………………………………………………15,00 € 

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

“ Deferido por motivo de urgência, devendo este despacho ser submetido a ratificação pela 

Câmara Municipal”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS  

ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS COM  

COMPONENTE FORMATIVA 

51 – Pelo Sr. Presidente da Câmara, 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 art,º 33, da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, proponho 

atribuição dos seguintes subsídios:  

 Associações Desportivas – 02/04.07.01  

- Associação Desportiva de Godim -----------------------------------------------  14 500,00 € 

- Futebol Clube de Fontelas --------------------------------------------------------  13 500,00 € 

- Associação Amigos Abeira Douro ----------------------------------------------    7 500,00 € 

- Grupo Desportivo e Recreativo da Ferraria ------------------------------------    2 000,00 € 

- Clube de Voleibol de Peso da Régua -------------------------------------------     1 000,00 € 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro não participou nesta deliberação por se 

considerar impedido.  

 

ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO  



 

DOS FUNDOS DISPONÍVEIS – PEDIDO DE 

AUMENTO 

DO MÊS DE ABRIL/2014  

52 - A Câmara deliberou por maioria, com o voto de qualidade do Sr. Presidente e três votos 

contra dos Vereadores do PS, aprovar o documento apresentado.  

Declaração de voto dos Vereadores do PS:   

“Os Vereadores do Partido Socialista votam contra o pedido de aumento dos Fundos 

Disponíveis pelo facto de que os fundos disponíveis são, no nosso entender, receitas que num 

curto espaço de tempo estarão concretizadas e o que aqui nos foi apresentado foi um conjunto 

de potenciais vendas de património do município que não serão concretizadas. O património 

em causa, moradia sita na rua Pedro Verdeal, n.º 25 a 29 – Peso da Régua, prédio n.º 27 do 

relatório de avaliação elaborado em junho de 2013, com o valor presumível de mercado em 

110,000 €.  

A Escola Primária de Alderete – Sedielos, prédio n.º 21 do relatório de avaliação elaborado em 

junho de 2013, com o valor presumível de mercado de 37.500 €.  

Moradia sita na rua Dr. Manuel de Arriaga n.º 14 a 18 – Peso da Régua, prédio n.º 32 do 

relatório de avaliação elaborado em junho de 2013, com o valor presumível de mercado de 

142.000 €.  

Os Vereadores do PS não aceitam que seja utilizada esta manobra de gestão porque não se 

pode confundir previsão de receita com fundos disponíveis”.  

Declaração de voto dos Vereadores do PSD:  

“Os Vereadores do Partido Social Democrata votam favoravelmente o pedido de aumento dos 

Fundos Disponíveis por entenderem que esta é uma questão de natureza meramente técnica e 

de gestão orçamental enquadrada na lei.  

Como é sabido os terrenos e as casas em causa cumprem todos os requisitos para serem 

alienadas de imediato e por isso têm completo enquadramento na lei.  

 

PROPOSTA 

RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE  AO  

ANO 2013 

53 – O Vereador José Manuel apresentou o documento, salientando que o mesmo é a imagem 

da estratégia adotada pelo executivo com dois pressupostos, maximização de todos os 

financiamentos possíveis via quadro comunitário e a manutenção do apoio às famílias 

Reguenses não alterando as taxas, tarifas e preços, nomeadamente abastecimento de água, 

tratamento de águas residuais e recolha e tratamento dos resíduos sólidos urbanos (lixo).  

Destacou que o mesmo cumpriu os objetivos que estavam subjacentes aquando da elaboração 

do plano e orçamento para 2013, salientou ainda o enorme défice que a área do meio 

ambiente, nomeadamente, abastecimento de água, tratamento de águas residuais e recolha e 

tratamento dos resíduos sólidos urbanos (lixo) apresentam nas contas municipais.  



 

O Vereador Luis Ribeiro demonstrou a sua preocupação com o serviço da dívida, que 

representa cerca de 10% da receita total, referiu ainda não entender os dados do relatório 

referentes à biblioteca, considerando que esta deveria ter uma atividade mais atrativa 

nomeadamente para crianças e jovens. Salientou ainda a baixa taxa de execução do 

orçamento, assim como o desequilíbrio que considerou existir entre as receitas e as despesas 

correntes. Considerou ainda que este fosso será mais agravado quando o auditório entrar em 

funcionamento. Fez referência ao aumento da receita proveniente do IMI, assim como entende 

que o Concelho continua a não ter uma política de atração e fixação de população.  

Após a discussão e reflexão dos documentos em causa, o mesmo foi submetido a votação.    

A Câmara deliberou por maioria, com voto de qualidade do Presidente e três votos contra dos 

Vereadores do PS, que os documentos do Relatório de Gestão Exercício 2013 presente a esta 

reunião, encontram-se integralmente elaborados e irão ser devidamente arquivados, estando 

disponíveis para consulta quando necessário.  

Mais deliberou enviá-lo para aprovação à Assembleia Municipal.  

Declaração de voto dos Vereadores do PS:   

A gestão do executivo PSD D tem-nos habituado a um baixíssimo grau de execução dos seus 

Orçamentos e Grandes Opções do Plano. A exemplo dos anos a anteriores, 2013 não foi 

exceção.  

O Relatório de Gestão em discussão revela, uma vez mais, a falta de eficiência e de eficácia na 

aplicação dos recursos financeiros do Município do Peso da Régua.  

Após 8 anos de gestão do PSD, este Relatório revela, de igual modo, a teimosa postura do 

atual executivo em desprezar, ano após ano, as sugestões do Partido Socialista.  

Temos, ao longo deste período, manifestado a nossa discordância com as opções do atual 

executivo PSD. Lamentamos que mantenham o mesmo nível de despesa corrente em relação 

ao montante de receita corrente que o Município na realidade consegue arrecadar, o que, 

consequentemente, gera o elevadíssimo nível de dívida de curto prazo existente.  

Só no ano de 2013 o défice criado entre as despesas correntes assumidas e as receitas 

correntes arrecadadas foi superior a 4 milhões e 200 mil euros, valor que não pode ser 

desculpado, como tem sido hábito, com verbas comunitárias a receber que serão, obviamente, 

receitas de capital.  

Infelizmente muita da argumentação que aqui utilizaremos foi já, por nós, utilizada em anos 

anteriores:  

• A percentagem de execução do PPI foi de 36,95%;  

• A percentagem de execução da receita de capital foi de 45,30%;  

• A percentagem de execução financeira do orçamento da receita foi de 60,70%;  

• A percentagem de execução financeira do orçamento da despesa foi de 59,09%.  

Apesar de estes números representarem, por si só, uma execução orçamental baixa, mais 

preocupados ficamos quando constatamos de que esta percentagem de execução só foi 

alcançada devido a uma receita extraordinária. Receita esta proveniente de um empréstimo 

que o município foi obrigado a contrair para pagar dívida de curto prazo a fornecedores. Para 



 

sermos mais claros, se não existisse essa receita extraordinária os graus de execução 

apresentados nos pontos anteriores desceriam 20%.  

O atual documento dá como provado aquilo que tínhamos alertado aquando da discussão das 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013.  

Relembramos, aqui, o que e o PS afirmou em dezembro de 2012 em r relação à análise global 

dos documentos apresentados nessa data:   

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

Orçamento novamente inflacionado e impossível de ser concretizado.”  

Este Relatório de Gestão vem comprovar a preocupante situação financeira do município. A 

dívida a médio e longo prazo ultrapassa os 13,5 Milhões de euros e os compromissos 

assumidos e não pagos (curto prazo) rondam os 7,2 Milhões de euros. --- 

Além de estarem ultrapassados todos os limites ao endividamento impostos legalmente, quer a 

médio e longo prazo como de curto prazo, ficamos alarmados, mas não surpreendidos, com o 

peso do serviço da dívida nas contas do Município. Durante o ano de 2013 os encargos com a 

dívida custaram aos cofres do Município cerca de 1 Milhão e 850 mil euros.  

Gostaríamos, em relação a este tema em particular, de relembrar o que o PS afirmou em 

dezembro de 2012 quando foram analisados e discutidos os documentos das Grandes Opções 

do Plano e Orçamento para 2013:  

“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 associado a estes, perfaz um valor de 1 

Milhão 440 Mil 415 Euros e 48 Cêntimos. A este r 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;”  

A nossa previsão era esta. Este relatório de Gestão comprova que as nossas preocupações 

eram reais!  

Os responsáveis pela gestão do Município, assistem 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 adotem uma 

estratégia que contrarie as dificuldades existentes e potencie o desenvolvimento real do nosso 

Concelho.  

Em vez disso, assistimos a investimentos em equipamentos 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.  

Este Relatório comprova que continua a existir uma minimização de investimentos em 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 nos cansamos de repetir, o Caminho do PSD é errado.  



 

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

opção. Votam contra este documento.  

Declaração de voto dos eleitos do PSD:   

O documento aqui apresentado traduz de forma clara e objetiva as opções políticas e 

estratégicas tomadas durante o ano 2013. 

Importa desde logo regressar a dezembro de 2012 para verificar quais as opções que foram 

definidas no plano e orçamento, para que se possa aferir a execução do mesmo. 

Num resumo alargado verificamos como intenções para 2013:  

- O início da requalificação da Alameda das Artes  

- A conclusão do Interface de Transportes Rodoviário em articulação com a renovação da 

estrutura que integrará o terminal da linha-férrea do Corgo e uma paragem da linha-férrea do 

Douro e, simultaneamente, uma área alargada destinada a paragem de autocarros das redes 

de transporte público. 

- A conclusão da Ecopista desde a Ponte até ao Salgueiral.  

- A conclusão da reabilitação e remodelação do Teatrinho. 

- A recuperação do edifício do Cais de Mercadorias.  

- A reabilitação dos espaços verdes ribeirinhos. 

- A conclusão da Reabilitação da Pavimentação e Sinalização do troço da EN108 associada à 

renovação e complemento das redes de drenagem, distribuição e de iluminação pública.  

- A Pavimentação da estrada municipal 601 – Quatro caminhos – Sergude. 

- A Reparação de traço da estrada municipal 593 – Poiares –Canelas.  

- A Pavimentação de um arruamento no Lugar das Travessas – Covelinhas.  

- A Rede de Drenagem de Águas Residuais e Abastecimento de Água em Passos – Sedielos e 

rede de drenagem de águas residuais no lugar das travessas – Poiares. 

- A Reabilitação Ambiental da Frente Ribeirinha do Peso da Régua, eliminação dos troços de 

descarga de esgotos no Rio – Troços do Corgo, Midão, Vila Rosa e Sacadura Cabral.  

- O complemento à rede de drenagem de águas residuais no lugar da Quintã – Godim.  

- O complemento à rede de drenagem de águas residuais no lugar da Ferraria – Sedielos. 

- A reparação do Coreto. 

- Execução do troço de rede de drenagem de águas pluviais no lugar de Passos – Sedielos.  

- Rede de drenagem de águas residuais no Lugar da Volta da Morte – Godim. 

- Requalificação Urbana na Zona Envolvente à Igreja Matriz do Peso da Régua. 

- Requalificação Urbana da rua Dr. António da Fonseca Almeida e Praça Prof. Renato Aguiar – 

Régua. 

- Reabilitação da Casa do Povo de Fontelas e Zona Envolvente – Fontelas. 

- Arranjo Urbanístico do Largo 27 de Maio – Canelas. 

- Ampliação do Edifício Existente, de Apoio às Festas de S. Tiago – Sedielos. 

- Requalificação do Acesso Pedonal – Quelho da Azenha. 

- Requalificação e Pavimentação do Largo da Festa - Vila Seca de Poiares. 

- Requalificação da Rua dos Camilos – Régua. 



 

- Recuperação da Fonte do Milho, Estudo e Valorização – Centro Interpretativo de Canelas – 

Peso da Régua. 

- Construção do Posto de Turismo - Peso da Régua, entre outras… 

Também o apoio Social, formação desportiva, recreativa e cultural com iniciativas próprias e 

em colaboração com as associações locais e regionais fizeram claramente parte do plano 

idealizado para 2013, e que na prática se traduziu em parcerias muito positivas um pouco por 

todo o Concelho. 

A Manutenção de todas as taxas, tarifas e preços assumindo o município o défice tarifário 

nomeadamente do abastecimento de água e saneamento, assim como a recolha e tratamento 

de resíduos sólidos urbanos, como contributo transversal a todos os munícipes nestes anos de 

enormes dificuldades tem sido assumido e concretizado na prática. 

A recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos apresentam um défice mensal em média 

de cerca de 40 000,00€/mês. 

O abastecimento e saneamento de água, mesmo com o abastecimento ao núcleo urbano a ser 

efetuado por captação própria do município apresenta um défice direto cerca de 23 000 euros, 

ao que temos de somar o custo de toda a nossa estrutura ligada física e humana ligada a esta 

área.   

Assumimos uma linha de orientação estratégica clara e objetiva, maximizar o aproveitamento 

dos fundos comunitários, como elementos fundamental na melhoria da qualidade de vida, 

atratividade e competitividade do concelho, gerindo a capacidade de endividamento em função 

desse desiderato.     

Por falar em endividamento podemos verificar que o mantemos dentro dos limites 

determinados por lei.  

Limite Finanças Locais  

- (MLP – 7 594 746,46) em excesso - 1 742 891 

- (End. Liquido – 9 493 433,08)  

- Orçamento de Estado (7 725 091,05) + 2 199 630,50 = 9 924 721,55 

-Valores finais 2013 – MLP (9 337 637)  

-End. Liq – (9 377 407)  

Se nos empréstimos de médio longo prazo excedemos em virtude do programa de apoio à 

economia local, facto que se encontra dentro do previsto por lei. 

No endividamento liquido ou global e caso o valor inicial não tivesse sido alterado, 

apresentaríamos um valor positivo de 155 796,08 euros. 

Da análise aos documentos, verificamos e assumimos de forma clara e frontal que não 

efetuamos a redução de 10% que o orçamento de estado determinava. 

A principal razão para este incumprimento prende-se com o facto de termos muitas obras em 

fase final de execução e como tal exigiu um esforço financeiro acrescido. 

Na podemos também deixar de referir a enorme redução nas transferências da administração 

central de 2010 a 2013 contabilizamos diretamente 2 637 645€.   



 

Na venda de bens de investimento e fruto do momento económico que atravessamos, pouco 

executamos nesta área, contudo estão claramente identificados um conjunto de imóveis cujo o 

valor estão avaliados em 6 132 529,48€, que constituem claramente ativos municipais que 

caso seja entendimento podem a qualquer momento ser alienados.  

De referir ainda que em 8 anos adquirimos para património do município um conjunto de 

terrenos e imóveis com um valor na ordem de 1 128039,21€. 

Temos uma noção clara das grandes dificuldades que temos passado, contudo, assumimos 

novamente que não poderemos permitir que o concelho não aproveite na sua plenitude as 

oportunidades que ainda restam neste quadro comunitário, sendo claro que será a última 

oportunidade para resolver problemas estruturais do concelho.   

Para concluir e porque recordar o passado permite-nos entender o presente, atente-se às 

afirmações do partido socialista nos anos 2006,2007 e 2008: 

2006 – “Sem nova obra à vista, reduziu-se apenas a divida geral do município em 670 000 €.  

Quanto a obra esta gestão PSD, em 2006, apenas se limitou a continuar obras já em execução 

ou lançadas pela gestão anterior.  

A montanha (PSD) pariu um rato (sua gestão municipal).  

2007 

“Por último, quanto a obra realizada por esta gestão, para além do início da substituição do 

arrelvamento sintético e remodelação do campo Artur Vasques e da reabilitação do pavilhão 

desportivo municipal, apenas se limitou a continuar obras da gestão anterior. 

O Sr. Presidente fez uma avaliação do tempo já decorrido do seu mandato, enumerou obras 

que são dignas não de serem lançadas pela Câmara mas por uma Junta de Freguesia. Esta 

atitude é uma clara demonstração da incapacidade reinante no nosso município em realizar 

OBRAS que a Cidade da Régua e o Concelho urgentemente necessitam. 

É confrangedora a incapacidade que têm revelado, a cuja constatação a maioria dos 

Reguenses já chegou, na realização das OBRAS que são necessárias, e por todos há muito 

ansiadas, para que o Concelho se possa desenvolver, colocando-o no lugar a que por direito 

próprio, merece”.  

2008 

“Falta clamorosa de obras novas”  

Registamos a preocupação que durante alguns anos o partido socialista teve para nos 

impulsionar na execução de obras que e citando os mesmos “OBRAS que a Cidade da Régua 

e o Concelho urgentemente necessitam”.  

Em função do exposto, mas fundamentalmente do trabalho valorizado e reconhecido pelos 

Reguenses Votamos favoravelmente os documentos aqui apresentados. 

 

EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAEL  

1º TRIMESTRE 2014 

54 – A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento do documento e enviá-lo para 

aprovação à Assembleia Municipal.  



 

 

PROPOSTA 

ADESÃO À ARPV - ASSOCIAÇÃO DAS  

ROTAS DOS VINHOS DE PORTUGAL  

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

“Desde 2008 que a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho tem vindo a desenvolver 

uma profunda discussão sobre o tema das rotas dos vinhos em Portugal. 

Desta discussão resultou já a criação de um grupo de trabalho integrando o I.V.V. – Instituto do 

Vinho e da Vinha, ANDOVI, VINIPORTUGAL e Turismo de Portugal que produziu um manual 

de boas práticas para gestão das rotas do Vinho com o desígnio de promover de forma 

integrada ao nível nacional e internacional um produto turístico com uma procura cada vez 

mais alargada, mas que sofria de uma disparidade de interpretações, conceitos e até formas de 

funcionamento que impedem a sua implementação e divulgação de forma cabal e eficaz.  

Deste trabalho resultou a necessidade de ser criada uma estrutura que agregue todas as rotas 

do Vinho, existentes ou a criar, sob um modelo que, não obstante as necessárias diferenças da 

própria natureza dos vinhos portugueses e dos territórios que os produzem, crie um modelo 

coerente de implementação e exploração deste cada vez mais relevante produto turístico 

nacional.  

É neste contexto que foi pensada a criação da ARVP – Associação das Rotas dos Vinhos de 

Portugal  que, numa lógica de trabalho conjunto de entidades públicas (autarquias, entidades 

nacionais e regionais de turismo, associações de desenvolvimento local, etc.) e privadas 

(adegas, unidades hoteleiras, restaurantes, bares, empresas de animação, museus do vinho e 

outros espaços culturais, agências de viagens e de aluguer de automóveis, etc) pretende, 

conforme inscrito no nº 4 do projeto de Estatutos que está em anexo à presente proposta, 

“…criar um modelo ancorado em produtos enoturísticos de qualidade, organizados, integrados 

e coordenados para, de um modo cada vez mais eficaz, permitir aumentar a competitividade 

dos territórios abrangidos, a partir da soma dos valores singulares de cada uma das regiões 

vitivinícolas e das suas rotas de vinhos”.  

E, porque de territórios do Vinho se trata, o Município do Peso da Régua não poderá ficar 

alheio a esta iniciativa de valorização do território pela contribuição que desta Associação 

poderá resultar no reforço de uma fileira que é identificada como a matriz da Região do Douro, 

e na qual se baseia a parte mais substancial da nossa economia.  

Da adesão nesta fase de constituição advêm as prerrogativas atribuídas aos Fundadores da 

Associação tal como previsto nos referidos Estatutos, nomeadamente a isenção de 

pagamentos de joia de adesão e de quotas anuais.  

Proponho assim que a Câmara Municipal delibere:  

• Remeter à Assembleia Municipal a presente proposta de autorização de adesão do 

município do Peso da Régua à ARPV – Associação das Rotas dos Vinhos de 

Portugal com aprovação dos respetivos Estatutos, nos termos do disposto na alínea n) 

do nº 1 do art. 25º, na alínea ccc) do nº 1 do art. 33º, todos do RJAL - Regime Jurídico 



 

das Autarquias Locais - aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro, conjugados 

com os arts.53º, 56 e 60º do Regime Jurídico da atividade empresarial local e das 

participações locais, aprovado pela Lei 50/2012 de 31 de agosto.  

• Submeter a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do disposto nos nº2 

do art.56º e 59ª da Lei n.º50/2012, de 31 de agosto, acompanhada da fundamentação 

elaborada pela Associação dos Municípios Portugueses do Vinho que segue também 

em anexo a esta proposta.  

Desta deliberação deverá ser dado conhecimento de imediato à AMPV – Associação dos 

Municípios do Vinho Portugueses para efeitos de admissão como Associado Fundador”.  

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

fiscalização prévia do tribunal de contas e posteriormente á aprovação da Assembleia 

Municipal.  

 

PROPOSTA 

CONCURSO INTERNACIONAL  

“LA SELEZIONE DEL SINDACO” 2014  

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

“O Concurso Internacional “La Selezione del Sindaco” é uma organização conjunta da 

RECEVIN – Rede Europeia das Cidades do Vinho e da Associação Italiana das Cidades do 

Vinho, com o patrocínio técnico da O.I.V. - Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que 

visa distinguir os grandes vinhos de pequenas produções, na perspetiva da valorização 

económica dos produtos e dos seus territórios de origem.  

A edição de 2014 irá decorrer na Cidade Italiana de Bolzano de 30 de maio a 1 de junho.  

A AMPV – Associação dos Municípios Portugueses do Vinho tem nos últimos anos promovido 

a participação dos produtores de vinho dos municípios seus associados, nomeadamente 

através de diligências junto da organização do Concurso para obter condições mais vantajosas 

na participação dos vinhos portugueses.  

A edição do concurso em 2014 mantém essa prerrogativa ao permitir a inscrição sem custos 

dos municípios interessados e a redução do valor de inscrição dos vinhos portugueses de € 

121 (cento e vinte e um euros) para € 75 (setenta e cinco euros).  

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de o Município do Peso 

da Régua participar na edição de 2014 do CONCURSO INTERNACIONAL “LA SELEZIONE 

DEL SINDACO” e que incentive a participação dos produtores de vinho locais comparticipando 

com o valor de inscrição de um vinho para cada produtor”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada, mandando proceder em 

sua conformidade.  

 

CASTAS E PRATOS LDª  

PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO  



 

57 - Foi presente um requerimento de Manuel António Gouveia Osório, sócio gerente da firma 

Castas e Pratos, a requerer autorização excecional para alargamento de horário até ás 5h00 

do dia 19 de abril, pelo motivo de realização de uma festa.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“De acordo com o nº. 2 do artigo 2º do Regulamento de Abertura e Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços, os cafes,  cervejarias, 

casa de chá, restaurantes, snack bares, poderão estar abertos até às 2 horas de todos os dias 

da semana. O regime de exceção, estabelecido para o alargamento dos limites fixados no 

regime geral, no qual o requerente se pretende enquadrar, é da competência da Câmara 

Municipal ( n.º 1 do art.º 3 do mesmo regulamento), que terá que analisar se os fundamentos 

que apresenta cabem ou não nos requisitos exigidos para o efeito:  

a) Situarem-se os estabelecimentos em locais em que o interesse de atividades  profissionais 

ligados ao turismo o justifique;  

b) Não afetem a segurança, a tranquilidade e o repouso dos cidadãos residentes;  

c) Não desrespeitem as características sócio culturais e ambientais da zona, bem como as 

condições de circulação e estacionamento.  

A taxa a pagar é a prevista no n.º 91 do capitulo I da tabela de taxas e licenças 25.00 € “. 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

ANTÓNIO GONÇALVES MENDES  

GALAFURA, PESO DA RÉGUA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

58 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento de 

António Gonçalves Mendes, Galafura, a requerer parecer favorável á constituição de 

compropriedade do prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o art.º 49-B.  

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

“ Nada a opor. Propõe-se parecer favorável á constituição de compropriedade para o prédio 

rústico suprarreferido, nos termos do art.º 54.º da Lei n.º 64/2003 de 23/08, com emissão da 

competente certidão.  

Da constituição / ampliação do número de compartes de prédios rústicos, não revela o direito 

ao emparcelamento físico do prédio em violação do RJUE”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência.  

Emitir parecer favorável de acordo com a informação.  

À reunião de câmara para ratificação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

ANTÓNIO GONÇALVES MENDES  



 

GALAFURA, PESO DA RÉGUA  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

59 - Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vereador exarado no requerimento de 

António Gonçalves Mendes, Galafura, a requerer parecer favorável á constituição de 

compropriedade do prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o art.º 377-E.  

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

“ Nada a opor. Propõe-se parecer favorável á constituição de compropriedade para o prédio 

rústico referido, nos termos do art.º54.º da Lei n.º 64/2003 de 23/08, com emissão da 

competente certidão.  

Da constituição / ampliação do número de compartes de prédios rústicos, não revela o direito 

ao emparcelamento físico do prédio em violação do RJUE”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência.  

Emita-se parecer favorável de acordo com a informação.  

À reunião de câmara para ratificação”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

FIGUEIREDO CORREIA & MONTEIRO LDª  

CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZÉM INDÚSTRIAL  

AVª DR. MANUEL DE ARRIAGA  

PESO DA RÉGUA 

60 - Foi presente um requerimento de Figueiredo Correia & Monteiro Ldª, a requerer aprovação 

para o licenciamento das alterações à obra de alteração / ampliação de um edifício destinado a 

armazém, na Avª Dr. Manuel de Arriaga, Peso da Régua.  

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

“ … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se a aprovação das alterações ao projeto de arquitetura 

relativo à obra de alteração/ampliação do edifício destinado a armazém, nos termos do art.º 20º 

do RJUE, nas condições supra referidas.  

Caso se decida sobre o deferimento da pretensão, nos termos do n.º 4 do artigo 20º do RJUE, 

o interessado deverá apresentar com os projetos de especialidades e outros estudos 

necessários à execução da obra, previstos no n.º 5 do art.º 11º da Portaria n.º 232/2008 de 

11/03, acompanhado do termo do coordenador de projeto a atestar a conformidade entre os 

projetos e quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, e do qual 

deverá constar a indicação de todas as operações urbanísticas a realizar.  

Os projetos de especialidades que não sejam considerados necessários, em função do tipo de 

obra executada ou a executar, deverão ser justificados por técnico habilitado, solicitando assim 

a sua isenção e/ou atestar a sua adequabilidade com as normas legais e regulamentares que 

lhe são aplicáveis, caso não esteja contemplada a sua obrigatoriedade na legislação em vigor”.  



 

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. 

 

 

 

 


