
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010 

 

Nº 3 /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, Maria José 

Fernandes Lacerda e António Manuel da Graça Peres Correia. 

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

Gestão de Pessoal. 

HORA DE ABERTURA: 10 horas. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL  

DE INVESTIMENTOS 2011 

300 - Foi presente para aprovação o Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o 

ano 2011.  

A Câmara deliberou por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, concordar com o 

documento apresentado, enviando-o para aprovação, à Assembleia Municipal. - 

Foram presentes declarações de voto dos Vereadores do PS e PSD.  

Declaração de Voto dos Vereadores do PS:  

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra o Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano de 2011 pela razão que a seguir indicam:  

O regime democrático em que vivemos, impõe que o planeamento da actividade municipal que 

a força política maioritária no executivo prometeu desenvolver em determinado mandato, bem 

como o correspondente suporte financeiro sejam, anualmente, aprovados.  

Nesse âmbito, os documentos financeiros que hoje nos são apresentados, pretendem mostrar 

como se pensa que irá ser financiada a realização efectiva dessas políticas.  

Para além das divergências em opções de fundo já sobejamente indicadas o que nos move 

este ano, relativamente a estes documentos, é a completa falta de confiança que os mesmos 

nos merecem. Atrevemo-nos mesmo a afirmar que igual sentimento de descrença acompanha 



 

todo o executivo. Não nos merecendo confiança as previsões, comprometida se nos afigura a 

sua realização efectiva.  

Resumidamente, apontamos a nossa discordância ao orçamento, considerando 

completamente irrealista a previsão duma receita global de 41 547 564,56 euros.  

De modo algum podemos aceitar que se inclua na receita para o ano de 2011 a venda de bens 

de investimento, quando não há, nem nos é apresentada a mínima garantia de que tal se 

venha a verificar. Nesta mesma rubrica, na previsão para 2010 incluíram no orçamento uma 

verba de € 5 575 000,00 para, até 30 de Novembro, se terem arrecadado, € 0,00.  

Para além do mais temos como circunstância agravante a confissão expressa e repetida, feita 

pelo senhor presidente, de que o orçamento está inflacionado. Esta confissão não só não 

justifica como agrava o erro. È que incluir verbas que se espera arrecadar e não se arrecadam 

não é bom, mas incluir verbas que já se sabe que não se vão arrecadar é muito pior.  

Declaração de Voto dos Vereadores do PSD:  

O documento hoje aqui apresentado reflecte as linhas de orientação para o próximo ano e 

traduz uma sequência e uma continuidade lógica do trabalho que tem sido realizado. 

Se fizermos uma retrospectiva dos últimos 5 anos, assente no que foram as prioridades e 

áreas de intervenção, facilmente verificamos que os primeiros dois anos foram de contra-

relógio tentando recuperar algum do investimento de origem comunitária que por omissão ou 

desinteresse não tinha sido captado para o município.  

Desde o forte investimento em obras de saneamento básico, passando pela conclusão em 70% 

da biblioteca municipal, construção do estádio municipal, requalificação completa do pavilhão 

municipal, (onde só se faziam jogos quando não chovia) transformado no verdadeiro multiusos 

onde todos os anos tem sido palco de grandes eventos desportivos nacionais e internacionais, 

com as melhores selecções do mundo nas diversas modalidades e com permanentes 

transmissões televisivas.  

Numa segunda fase iniciamos o reordenamento completo da rede do 1º ciclo, dotando as 

nossas escolas das melhores condições que existem no país, iniciamos e brevemente estará 

concluída a nossa piscina municipal coberta, um desejo, um anseio, mas acima de tudo uma 

necessidade nos dias que correm.  

Também a rede viária mereceu uma atenção especial não só pelo elevado conjunto de 

pavimentações que efectuamos, mas também pelo reordenamento de um conjunto de 

entroncamentos, hoje transformados em rotundas que melhoram a circulação na nossa cidade, 

assim como eliminaram um conjunto de pontos de elevado risco de sinistralidade.  

O plano hoje aqui apresentado deixa claro o rumo que vamos continuar a seguir, (tendo no 

Auditório Municipal, no Parque de Estacionamento subterrâneo, na requalificação de toda a 

área da Alameda, em conjunto com o arranque da parte mais relevante da requalificação 

urbana que vamos levar a efeito em toda a zona ribeirinha), elementos âncora de uma 

estratégia e de um rumo que se consolida no desenvolvimento da nossa cidade e do nosso 

concelho.  



 

Estamos certos que este documento pode ser analisado de variadas formas depende do 

objectivo que se pretenda, para nós é apenas um dos meios que utilizamos para concretizar a 

nossa estratégia.  

Pela experiência que temos destes últimos 5 anos e pelo que estamos a ouvir a pedra de toque 

será o seu inflacionamento, falta de credibilidade, falta de confiança, entre outras, mas a maior 

credibilidade do nosso trabalho, não é a elaboração dos orçamentos, mas sim o trabalho que 

com estes temos realizado e vamos continuar a realizar.  

Contudo não podemos de forma séria, deixar de assumir que o próximo ano vai ser difícil, no 

nosso Concelho já os últimos têm sido, temos urgência em recuperar tempo perdido, tempo 

onde os fundos comunitários eram ignorados, pena é que agora para além das maiores 

dificuldades em obter financiamentos comunitários, junta-se a dificuldade das comparticipações 

nacionais e naturalmente que os cortes que tivemos nas transferências também não vão 

ajudar.  

No entanto, não vamos desistir, fomos eleitos com compromissos claros com os Reguenses e 

iremos de forma séria e rigorosa tudo fazer para os cumprir.  

Para terminar uma última nota, se do lado da obra o que está e vai para o terreno fala por si, 

queremos também salientar que durante os últimos cincos anos os Reguenses não viram até 

ao momento as suas taxas, tarifas e licenças agravadas, apesar de a maioria dos serviços 

prestados sejam claramente deficitários, como é o caso da recolha e tratamento de resíduos 

sólidos urbanos (lixo), abastecimento de água e tratamento de águas residuais (águas de Trás-

os-Montes e Alto Douro), entre outros.  

Para concluir e em função do exposto votamos favoravelmente o Plano e Orçamento para 

2011, com a convicção que este continuará o rumo de desenvolvimento e melhoria da 

qualidade de vida que todos os reguenses desejam e ambicionam.  

 

PROPOSTA 

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS  

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ACORDO 

COM O DECRETO – LEI N.º 305/2009 DE 

23 DE OUTUBRO 

301 - Foi presente para aprovação a proposta do teor seguinte:  

“O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro estabelece o Regime Jurídico de Organização 

dos Serviços das Autarquias Locais (RJOSAL) revogando o Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de 

Abril, alterado pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 198/91, de 29 de 

Maio, pela Lei n.º 96/99, de 17 de Julho, e pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, assim como 

a alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril.  

Considerando que:  

• O art. 19.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro determina que os Municípios 

devem promover a revisão dos seus serviços, em cumprimento do disposto no 

RJOSAL, até 31 de Dezembro de 2010;  



 

• Compete à Assembleia Municipal aprovar, nos termos da lei, a reorganização dos 

serviços municipais em conformidade com a alínea n) do n.º 2 do art. 53.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro;  

• Compete à Assembleia Municipal nos termos da alínea a) do art. 6.º do RJOSAL 

aprovar o modelo de estrutura orgânica (hierárquico, matricial ou misto, conforme 

dispõe o n.º 1 e 2 do art. 9.º do aludido diploma);  

• Compete à Assembleia Municipal aprovar a estrutura nuclear, definindo as 

correspondentes unidades orgânicas nucleares (direcções municipais e departamentos 

municipais) em conformidade com a alínea b) do art. 6.º do RJOSAL, e que embora o 

Município reúna as condições necessárias para a criação de departamentos 

municipais, se entende não recorrer aos mesmos para a organização dos serviços;  

• Compete à Assembleia Municipal definir o número máximo de unidades orgânicas 

flexíveis (unidades orgânicas lideradas por dirigentes titulares de cargos de direcção 

intermédia de 2.º grau ou inferior), nos termos da alínea c) do art. 6.º do RJOSAL, 

estando cometida à Câmara Municipal a competência para criar, dentro dos limites 

máximos fixados pela Assembleia Municipal, as aludidas unidades orgânicas flexíveis e 

definir as respectivas atribuições e competências, conforme dispõe a alínea a) do art. 

7.º do RJOSAL;  

• A estrutura orgânica dos serviços municipais prevê ainda cargos de direcção 

intermédia de 3.º grau ou inferior conforme dispõe o n.º 3 do art. 2.º do Decreto-Lei n.º 

93/2004, de 20 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, com a 

redacção introduzida pelo art. 16.º do RJOSAL;  

• Compete à Assembleia Municipal definir o número máximo total de subunidades 

orgânicas (serviços liderados por pessoal com funções de coordenação, 

designadamente coordenador técnico) nos termos das alíneas d) do art. 6.º, 

competindo ao Presidente da Câmara Municipal a criação, a alteração e a extinção de 

subunidades orgânicas, dentro daquele limite, em conformidade com o disposto no art. 

8.º do RJOSAL;  

Assim proponho que , a Câmara Municipal submeta à Assembleia Municipal ao abrigo da 

alínea n) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugado com o artigo 6º do Decreto-Lei 

nº 305/2009, de 23 de Outubro, a aprovação do seguinte:  

1. O modelo de estrutura orgânica Hierarquizada, com uma estrutura constituída por um 

número máximo sete Unidades Orgânicas Flexíveis, lideradas por titulares de cargos 

de direcção intermédia de 2.º grau – Chefes de Divisão;  

2. No âmbito das Unidades Orgânicas, o número máximo de nove Subunidades 

Orgânicas, lideradas por Coordenadores Técnicos;  

A estrutura organizacional subordinada ao número de Unidades e Subunidades Orgânicas 

Flexíveis aprovadas pela Assembleia Municipal, entra em vigor no dia seguinte ao da 



 

publicação em Diário da República, nos termos do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 

305/2009, de 23 de Outubro, após a sua criação por Deliberação de Câmara e Despacho do 

Presidente da Câmara.  

Mais proponho que,  sejam mantidos sob a dependência directa do Executivo Municipal, os 

Gabinetes existentes na actual estrutura, que se entendeu não poderem ou não deverem ficar 

integrados nas Unidades ou Subunidades Orgânicas.  

Com a entrada em vigor da nova estrutura, fica revogada a estrutura e organização dos 

Serviços Municipais, aprovada na Assembleia Municipal ordinária de 05 de Maio de 2008 e 

publicada no Diário da República, II Série n.º 109, de 06 de Junho de 2008.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a estrutura orgânica apresentada, 

enviando-a para aprovação, à Assembleia Municipal.  

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.  

 

PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DOS  

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES  

REFERENTE AO AUDITÓRIO MUNICIPAL,  

PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO  

REQUALIFICAÇÃO E REORDENAMENTO DA  

ALAMEDA DOS CAPITÃES  

302 – Foi presente para aprovação a proposta acima mencionada.  

A Câmara deliberou por maioria com os votos contra dos Vereadores do Partido Socialista, 

aprovar a proposta apresentada.  

Foi presente uma declaração de voto do PS.  

Declaração de voto dos Vereadores do PS:  

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam contra a proposta de aquisição dos 

projectos de especialidades referentes ao auditório municipal, parque de estacionamento 

subterrâneo e requalificação e reordenamento da Alameda dos Capitães pelo seguinte:  

Não concordamos com a construção do auditório municipal e do parque de estacionamento 

nos terrenos da Alameda porque, tal como agora está, a Alameda é um espaço urbano 

consolidado, fruto de intervenções importantes, todas elas merecedoras do respeito devido a 

quem as empreendeu.  

Consideramos esta iniciativa inoportuna e preocupante, na lógica da que destruiu o bardo da 

Avenida do Douro e da que fez substituir um parque de estacionamento pelas futuras piscinas 

municipais.  

Todos os autarcas anteriores fizeram o melhor pela Régua e não nos parece bem que, 

desnecessariamente, se destrua o que tanto nos custou a construir.  



 

O PSD fez a seguinte declaração de voto para a acta.  

Os Vereadores eleitos pelo PSD votam favoravelmente a aquisição dos projectos de 

especialidade em virtude de esta decisão permitir a efectiva concretização de uma ambição por 

parte dos Reguenses de ter um auditório na sua cidade. 

Relembramos e após ouvir a declaração de voto dos Srs. Vereadores do Partido Socialista, 

que durante o período em que foram poder não conseguiram definir um único local para um 

equipamento, não executaram um único projecto e como é óbvio nem uma única obra no que 

respeita a equipamentos que este Concelho necessita, embora sempre fizessem parte do seu 

programa eleitoral. 

Parece-nos curioso que para quem teve uma atitude de total passividade, coloquem agora 

objecções a quem quer efectivamente realizar obra. 

De salientar ainda que este assunto já foi amplamente discutido e referendado de forma 

inequívoca pelos Reguenses na última campanha eleitoral. 

Estamos certos que todos os equipamentos projectos estão e vão ser concretizados e para a 

história ficará a posição que cada eleito assume.  

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. 


