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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 23 DE JANEIRO DE 2014 

 

Nº 2 /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 maioria, com a abstenção do Senhor Presidente 

Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves por não ter estado presente.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

O Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva solicitou informação sobre quem e o modo 

como estão a ser efetuadas obras de infraestruturas do loteamento da Quinta de Viana.  

O Presidente informou que o loteamento é de responsabilidade privada e que a Câmara 

somente tem intervido pontualmente junto do prédio que já está habitado, para que os seus 

proprietários tenham o mínimo de condições de habitabilidade.  

O Vereador Luís Ribeiro questionou o Presidente da Câmara Municipal sobre o funcionamento 

do Jardim de Infância de Loureiro, em especial sobre quem assegura a Componente de Apoio 

à Família (CAF) do Estabelecimento do Ensino Pré-Escolar situado na Freguesia de Loureiro.  

Respondeu o Presidente da Câmara que a responsabilidade da CAF é da Câmara Municipal, 

mas que foi realizado um protocolo, com transferência de competências e de financiamento, 

com a Junta de Freguesia de Loureiro com o objetivo de ser esta a assegurar este serviço.  

De seguida, o Vereador Luís Ribeiro perguntou ao Presidente da Câmara se tinha 

conhecimento, relembrando que quem delega competências tem a obrigação de fiscalizar, do 

processo de recrutamento do trabalhador para o exercício das funções em causa?  

O Presidente da Câmara afirmou que a Câmara tem a obrigação de fiscalizar se a competência 

que foi delegada está a ser ou não a ser executada de acordo com os objetivos que a mesma.  



 

O Vereador Luís Ribeiro disse que tinha sido informado de que quem assegurava esse serviço 

era uma colaboradora da Junta de Freguesia de Loureiro que exerce funções através de um 

protocolo com o IEFP, solicitando ao Presidente da Câmara que se inteirasse do processo e 

que, logo que possível, informasse sobre os pormenores desta situação.  

O Vereador Luís Ribeiro informou, ainda, a Câmara Municipal que quando a colaboradora da 

Junta de Freguesia de Loureiro, que assegura a CAF, falta tem sido substituída por uma 

pessoa completamente estranha ao Jardim de Infância. Pelo que sabe, essa pessoa não tem 

qualquer vínculo com a Junta de Freguesia, com a Câmara Municipal nem com o Agrupamento 

de Escolas João de Araújo Correia, questionando de igual forma, o Presidente da Câmara se 

tinha conhecimento desta situação.  

O Presidente da Câmara afirmou não ter conhecimento da situação, mas registava como 

positivo que a Junta de Freguesia tivesse o cuidado de substituir a funcionária nas suas faltas.  

O Vereador Luís Ribeiro interpelou, a exemplo da reunião anterior, o Presidente da Câmara 

sobre o mau estado da Av. Sacadura Cabral e do troço que liga a Casa do Povo de Godim ao 

Centro Escolar das Alagoas, realçando que são dois troços com muito tráfego rodoviário e que 

o perigo de danificação de viaturas é elevado. Para além disso, salientou que estes são dois 

troços muito utilizados por peões que têm sido bastante afetados pelo mau estado das vias, 

ficando, muitas vezes molhados pelas viaturas que não conseguem evitar as poças de água 

que existem na estrada. Por fim disse que esta situação se arrasta há já muito tempo e que era 

necessário resolver, definitivamente, este problema.  

O Vereador Luís Ribeiro também perguntou ao Presidente se tinha mais informações sobre o 

Hospital D. Luiz I., Informando que acompanhou, recentemente, o Deputado da Assembleia da 

República Agostinho Santa ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) e 

que ficou preocupado com o que ouviu da Administração do CHTMAD.  

O Presidente da Câmara referiu e tal como já tinha comunicado aos vereadores que é um facto 

que ninguém quer continuar com o atual modelo em que o Hospital está inserido, assim como 

sempre comunicou as inúmeras vezes que teve de intervir para que o mesmo não encerrasse 

definitivamente, sem que tivesse definido o modelo de funcionamento futuro. É mais fácil a 

transferência apenas depois estar definido o novo modelo, do que encerrar e só depois 

negociarmos.  

O Vereador Luís Ribeiro demonstrou preocupação em relação a este assunto e informou que 

no dia anterior o Deputado Agostinho Santa tinha questionado, em sede de Comissão de 

Saúde na Assembleia da República, o Ministro sobre a situação do Hospital D. Luiz I não tendo 

obtido qualquer resposta. Disse, ainda, que na reunião com a Administração do CHTMAD, o 

Presidente do Conselho de Administração (CA) afirmou que o Centro Hospitalar não 

necessitava da Unidade da Régua, que a mesma só não estava com as portas fechadas a 

pedido. O Presidente do CA disse que na realidade o Hospital da Régua, desde a passagem 

do Centro Oftalmológico para Lamego, não presta nenhuns serviços, tem lá uma dúzia de 

camas para dizer que está aberto.  



 

O Presidente da Câmara reafirmou que está empenhado, tal como tem informado em criar um 

modelo alternativo que permita dotar o Hospital de novas funcionalidades e valências, 

permitindo uma dinâmica e um serviço à população que claramente não tem neste momento. 

Afirmou ainda que a equipa constituída pelo município, misericórdia e um grupo de médicos 

continua o seu trabalho na constituição de uma proposta concreta para um novo modelo de 

funcionamento do Hospital.   

O Vereador Luís Ribeiro questionou o Presidente da Câmara se já estava a desenvolver algum 

trabalho no sentido de elaborar os acordos de execução entre a Câmara Municipal e as Juntas 

de Freguesia do nosso Concelho, no cumprimento das delegações de competências previstas 

na Lei 75/2013.  

 

Presidente informou que aguarda as propostas que estão a ser desenvolvidas pela ANMP, 

ANAFRE e Universidade do Minho para que se possa decidir sobre este assunto.  

A vereadora Margarida Osório sobre a questão colocada pelo Vereador Luís Ribeiro e a 

resposta do Vereador José Manuel Gonçalves de que a Junta de Freguesia substitui o 

funcionário, a Vereadora Margarida Osório disse:  

“ Eu não acredito que o Ministério da Educação tenha conhecimento de que na falta de um 

funcionário, este seja substituído por uma pessoa desconhecida da instituição sem ser dado 

qualquer conhecimento por parte do Órgão de Gestão a quem lá está”.  

O Vereador José Manuel estranhou tal facto, achando que a substituição da funcionária era 

positivo, estranhando contudo que não fosse dado conhecimento ao órgão de gestão. 

Em relação á pergunta do Vereador José Manuel Gonçalves “ A que obras abre a instituição”, a 

Vereadora Margarida Osório respondeu oito horas e trinta minutos.  

Após esta afirmação o Vereador José Manuel Gonçalves, questionou se abre sempre a essa 

hora e se há pontualidade por parte da funcionária, porque segundo relatos de pais e do 

motorista que leva algumas das crianças sistematicamente que este horário não é cumprido e 

que a funcionária chega muitas vezes depois da hora.  

A Vereadora Margarida Osório respondeu que isso aconteceu ocasionalmente e que não 

comunica o facto ao órgão de gestão pela simples razão que entende que um atraso de cinco 

ou dez minutos qualquer pessoa pode ter e que estavam a falar de uma funcionária que entra 

às oito horas e trinta minutos e que faz um horário seguido de oito horas abdicando do tempo 

integral da hora de almoço, pelo simples facto de ficar a prestar ajuda à estagiária lá colocada.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 9 de janeiro a 22 de janeiro /2014 – Saldo do dia 22 de Janeiro- 

Um milhão duzentos e vinte quatro mil, setecentos e sessenta oito euros e trinta quatro 

cêntimos.  

 



 

ANTÓNIO TOMÉ RODRIGUES 

MERCADO MUNICIPAL  

MUDANÇA DE CONTRATO DE  

ARRENDAMENTO 

7 - Foi presente um requerimento do Sr. António Tomé Rodrigues, arrendatário do 

estabelecimento comercial no Mercado Municipal, que por motivos de saúde e de já se 

encontrar reformado, vem requerer autorização para a mudança do seu contrato de 

arrendamento para o nome da Firma A.P.A PRIMAVERA LDª, com sede no Mercado Municipal, 

cujos sócios são os seus dois filhos.  

Traz informação da Divisão Administrativa e Financeira do teor seguinte:  

“De acordo com o n.º 2, art.º 16.º do Regulamento do Mercado Municipal “A concessão do 

direito de exploração das lojas do mercado é intransmissível, salvo nos caso e pelas formas 

previstas nos artigos 18.º e 19.º deste regulamento.”.  

Estipula o art.º 18.º :  

“1-Aos detentores dos títulos de concessão poderá ser autorizada, pela Câmara  

Municipal, a cedência a terceiros, desde que ocorra um dos seguintes factos:  

   a)Invalidez do titular;  

   b)Redução a menos de 50% da capacidade física normal do mesmo;  

   c)Outros motivos ponderados e justificativos, verificados caso a caso.”  

O requerente apresenta documento comprovativo em como se encontra aposentado, e 

documentos de uma firma pertencente a seus filhos a quem quer transmitir a concessão. 

Se o documento de aposentação já poderia ser suficiente para análise do requerido, 

recorrendo-se à alínea c) do art.º 18.º, acima mencionado, também, por interpretação 

extensiva do n.º 1 do art.º 19 do mesmo regulamento “transmissão por morte” em que esse 

direito, por serem descendentes do requerente, se torna legitimo, sou de parecer, e no 

seguimento das orientações havidas nesta matéria, que o requerido poderá ser analisado 

recorrendo-se à referida alínea c) do art.º 18.º, e que sendo autorizado terá que existir um 

pagamento prévio de 30 mensalidades”.  

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a transmissão requerida de acordo com a 

informação dos serviços.  

 

DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

ANA DOS PRAZERES RODRIGUES  

POIARES E CANELAS  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

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

dos Prazeres Rodrigues, residente na Rua do Vergado, Canelas, Peso da Régua, a requerer 

parecer favorável á constituição de compropriedade do prédio inscrito na matriz predial sob o 

artigo 112-I.  



 

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

“… CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à ampliação do número de 

compartes do prédio rústico, com a emissão da competente certidão”.  

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

“ Deferido, por motivo de urgência, podendo ser emitido parecer favorável á constituição de 

compropriedade.  

Certifique-se.  

À reunião de câmara para ratificação deste despacho”.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.  

 

ANA DOS PRAZERES RODRIGUES  

POIARES E CANELAS  

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

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

dos Prazeres Rodrigues, residente na Rua do Vergado, Canelas, Peso da Régua, a requerer 

parecer favorável á constituição de compropriedade do prédio inscrito na matriz predial sob o 

artigo 71-G na freguesia de Poiares.  

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

“ … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, nada a opor à emissão da certidão de constituição de 

compropriedade do prédio rústico, sem prejuízo da tramitação do processo n.º 27/13-PO”. 

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

“Deferido, por motivo de urgência, podendo ser emitido parecer favorável á constituição de 

compropriedade. 

Certifique-se. 

À reunião de câmara para ratificação deste despacho”. 

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho. 

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.  

 


