
 

ACTA 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DE 04 DE ABRIL  DE 2006 
 

Nº 07/2006 
 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, Presidente. 

VEREADORES PRESENTES: Vítor Manuel Ribeiro Fernandes de Almeida, José Manuel 

Gonçalves, Elsa Maria de Carvalho Soares Peres Correia, Andreia Catilina Soares Coutinho 

Simões, Maria José Fernandes Lacerda. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Vereador em 

Regime de Permanência. 

SECRETARIOU: José Daniel Meireles de Almeida Lopes, Chefe de Divisão. 

OUTRAS PRESENÇAS: Não houve. 

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada por maioria, com os votos contra dos 

Vereadores do P.S. 

Foram apresentadas as seguintes declarações de voto: 

Pelos Vereadores do Partido Socialista: 

“O artigo 92.º, n.º 1 da Lei 169/99 de 18 de Setembro diz que “de cada reunião (...) é lavrada 

acta, que contém um resumo do que de essencial nela se tiver passado...” e de forma idêntica 

preceitua o artigo 27.º, n.º 1 do CPA. 

Ora acontece que na deliberação nº 16/2006 quanto às declarações de voto apresentadas, a 

acta não relata o que, na verdade, se passou na reunião de 21 de Março de 2006. 

Com efeito, os Vereadores do Partido Socialista entregaram ao Secretário a sua 

declaração de voto, o mesmo fazendo de imediato os Vereadores do PSD. Nem os 

Vereadores do PS nem os Vereadores do PSD leram as declarações de voto respectivas, pelo 

que, nem nós conhecíamos o conteúdo da declaração do PSD, nem os Vereadores do PSD 

conheciam o conteúdo nossa declaração de voto. 

Qual é o nosso espanto quando nos é entregue a respectiva acta e verificámos que na parte 

final da declaração de voto do PSD é dada resposta ao nosso documento, o que só poderia ter 

sido feito com conhecimento prévio da nossa declaração. 

Ora como os Membros do Executivo do PSD não conheciam previamente o conteúdo da 

declaração de voto dos Vereadores do PS e entregaram a sua declaração durante a reunião, 

sem à mesma declaração do PS terem acesso, só se pode concluir que o que consta da acta 

não corresponde ao que se passou na reunião e que os Vereadores do PSD modificaram, sem 

conhecimento do Executivo, a sua declaração de voto. Ou seja, violaram objectivamente o 

conteúdo da acta, além de que, ofenderam gravemente o princípio da boa fé, que deve presidir 

à redacção da mesma. 



 

Assim sendo e porque não pactuamos com comportamentos de abuso da posição dominante, 

votamos contra esta acta e ver-nos-emos constrangidos a reforçar a atenção na redacção de 

futuras actas.” 

Pelos Vereadores do Partido Social Democrata: 

“Os Vereadores do PSD votaram favoravelmente a aprovação da acta uma vez que na 

deliberação sobre o processo que motivou a declaração do PS, votaram favoravelmente e só 

fazendo sentido neste caso uma reacção a uma declaração, de voto contra, dos Vereadores do 

PS. Nesse sentido, para formularmos a nossa declaração de voto quisemos conhecer o 

conteúdo dessa mesma declaração, situação que na altura não nos foi apresentada. 

Para além deste ponto, não existe regimento de funcionamento de reunião de Câmara, 

pensando nós que qualquer declaração de voto em nada altera os princípios constantes da 

deliberação que foi tomada. 

INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Senhor 

Presidente informou verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

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

antes da ordem do dia. 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 

170 – Foi presente um ofício da Associação Desportiva de Godim e Amadores de Pesca da 

Régua, solicitando a cedência provisória de um espaço no Pavilhão Municipal. 

Traz informação da DASC do teor seguinte: 

Em resposta a solicitação de informação relativa a dois pedidos entrados na CM, de cedência 

de espaços para instalação da sede de cada um dos clubes referenciados em epígrafe, 

cumpre-nos dizer: 

1. Estas duas colectividades, desde a sua fundação, têm tido sede, entendida enquanto sítio de 

funcionamento organizativo (onde reúnem os órgãos, secretaria, sala de troféus, etc.) em 

estabelecimentos comerciais/industriais/residência dos respectivos Presidentes, o que não é 

benéfico em termos de boa organização e um entrave à abertura que qualquer clube deve ter à 

sociedade em geral ou seja para além da fronteira dos parcos associados que têm; 

2. O tecido associativo concelhio (cultural, desportivo e recreativo), salvo rara excepção, 

também pela realidade sócio económica dos sectores produtivo e de serviços em que se 

baseia a economia, é frágil, sem organização e pouco empreendedor/ambicioso; 

3. Uma sociedade que se quer cultural, social e economicamente desenvolvida, constrói-se 

passo a passo, exigindo uma intervenção positiva de quem detém poderes públicos que 

possam de alguma forma influenciar a alteração das realidades, no sentido de inverter as 

tendências ditadas pelo conformismo; 

4. O ideal, correcto e com resultados de certeza altamente positivos, perante solicitações desta 

natureza e face á realidade do movimento associativo Concelhio, seria podermos disponibilizar 

um espaço onde houvesse capacidade de “alojar” todas as colectividades, com serviços 

administrativos/contabilísticos/técnicos culturais e desportivos comuns que funcionasse como 



 

“ninho do movimento associativo”, o que face à nossa realidade, para já é manifestamente 

impossível de implementar. 

5. Não poderemos nunca esquecer que estas duas, como tantas outras colectividades, são 

garante de ocupação salutar dos tempos livres dos nossos jovens, retirando-os do ócio e da 

entrada em vícios que minam a “juventude de excelência” que gostaríamos de ter; 

Perante isto e muito mais que poderíamos dizer sobre o assunto em apreço, atrevemo-nos a 

sugerir a V. Ex.ª a tomada de uma atitude pró – activa no sentido de fortalecer estas duas 

colectividades, através da cedência de dois espaços (Gabinetes) que se encontram vagos no 

1.º andar do Pavilhão Gimnodesportivo (piso do bar) que têm acessos independentes e WC’s 

que lhes dão serventia, sugerindo-se que para a sua efectivação sejam celebrados protocolos 

de cedência, em que para além da responsabilidade, pela utilização única e exclusiva para os 

fins pedidos, pela manutenção da ordem e do bom estado das instalações cedidas, seja 

definido também o período de cedência, (por exemplo) coincidente com o mandato autárquico, 

renovável por igual período se não for denunciado por qualquer das partes. 

Salvo melhor opinião de V. Ex.ª. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder os espaços mencionados na informação dos 

serviços, às colectividades A.D.G. e A.P.R., pelo tempo também aí definido. 

CARREIRA PÚBLICA SERMANHA - SEDIELOS AO COVO E VOLTA 

ALARGAMENTO DO C.M. 1308 

NO LUGAR DE SERMANHA-SEDIELOS 

171 – Foi presente uma informação da DASC, sobre o assunto em epígrafe do teor seguinte: 

No Seguimento da visita efectuada por V. Ex.ª à Freguesia de Sedielos, um dos assuntos 

tratados foi o alargamento, do Caminho Municipal 1308 (de Sermanha - Sedielos ao Covo - 

Vinhós), no lugar de Sermanha, por forma a facilitar o cruzamento do trânsito de autocarro e 

outros veículos, nesse local, a partir de Setembro, altura em que será dado início regular ao 

serviço de carreira pública, que servirá a população da zona baixa da Freguesia de Vinhós, 

com especial enfoque, na residente no lugar do Covo.  

A entrada em serviço da carreira pública, para além do benefício directo da população irá pôr 

fim ao circuito especial dos transportes escolares Covo – Sermanha, com as vantagens que daí 

advêm, nomeadamente os tempos de espera a que os alunos estão sujeitos pela carreira e 

pelo transporte do circuito, respectivamente na paragem do lugar de Sermanha. 

Na visita a Sedielos, ficou patente a disponibilidade da Junta de Freguesia para executar, por 

administração directa, os trabalhos inerentes à construção do muro de suporte às terras, tendo 

ficado demonstrado noutros trabalhos visitados alvo de transferência de competências da C.M. 

para a J.F. da capacidade instalada para executar o que aqui está em análise, alargamento 

médio de cerca de 2m da faixa de rodagem, na extensão de cerca de 95m. 

Na passada semana desloquei-me com o Ilmo. Chefe da DTO ao local, tendo estado presente 

o Senhor Presidente da Junta de Freguesia e a proprietária do terreno que prontamente cedeu 

a faixa de terreno a cortar. Entretanto o Ilmo. Chefe da DTO produziu a localização, 



 

identificação, memória descritiva, perfil do muro em betão ciclópico com pedra à vista, 

medições e orçamento. 

Perante o exposto e os dados do documento técnico de suporte que dele farão parte 

integrante, tomo a liberdade de propor a V. Ex.ª a celebração de um protocolo de delegação 

das competências da Câmara Municipal, previstas no artigo 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na Junta de freguesia de Sedielos, englobando especificamente a seguinte acção: 

ALARGAMENTO DO C.M. 1308 NO LUGAR DE SERMANHA-SEDIELOS 

No valor global de 18.207,52 ¼� �'H]RLWR� PLO� GX]entos e sete euros e cinquenta e dois 

cêntimos). 

A implementação da presente proposta carece da aprovação dos órgãos do Município e da 

aceitação formal da transferência proposta por parte da Junta de Freguesia. 

Salvo melhor opinião de V. Ex.ª. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação dos serviços, mandando 

proceder em sua conformidade. 

Mais deliberou, enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

PROPOSTA 

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

MUNICÍPIO DO PESO DA RÉGUA / ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS 

172 – Pelo Vereador em Regime de Permanência, José Manuel Gonçalves, foi presente uma 

proposta do seguinte teor: 

“Considerando a dificuldade que as associações sentem no dia e em virtude de não estar ainda 

concluído o regulamento final para atribuição de subsídios. 

Proponho, a celebração de um contrato-programa de apoio ao desenvolvimento desportivo 

(sob a forma de aditamento de subsídio) entre o Município e: 

Clube Caça e Pesca do Alto Douro – 5.000,00 ¼ 

Sport Clube da Régua – 12.000,00 ¼ 

ADG – Associação Desportiva de Godim – 3.000,00 ¼ 

Grupo Desportivo da Ferraria – 3.000,00 ¼ 

Futebol Clube de Fontelas – 3.000,00 ¼ 

Secção Automóvel do S.C. da Régua – 2.000,00 ¼�´ 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

XIV ENCONTRO DE JOGOS POPULARES 

173 - Foi presente uma carta do Agrupamento 324 de Peso da Régua, comunicando que vai 

realizar no dia 8 e 9 de Abril de 2006 o XIV Encontro de Jogos Populares, solicitando para isso 

30 grades de bloqueio, contentores de lixo, a Alameda dos Capitães, Mercado Municipal e um 

subsídio para o almoço. 

Traz informação do Vereador em Regime de Permanência, José Manuel Gonçalves do teor 

seguinte: 

“Proponho que se apoie o evento em causa, tanto em termos logísticos como com a atribuição 

de um subsídio no valor de 1.000,00 ¼´ 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o requerido e atribuir um subsídio de 1.000,00 

¼. 

AQUECIMENTO CENTRAL A BIOMASSA COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA A 

“PELLES” PARA A ESCOLA EB1 N.º 3 DO PESO DA RÉGUA 

174 – Foi presente um ofício da Associação de Municípios do Vale do Douro – Norte, propondo 

a abertura de concurso para a aquisição do sistema de aquecimento centra da Escola EB1 do 

Peso da Régua. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar abrir concurso limitado sem publicação de 

anúncio. 

Mais deliberou aprovar o anúncio de concurso. 

PROCESSO DE OBRAS N.º 162/03 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO PESO DA RÉGUA 

AV. DA GALIZA 

PESO DA RÉGUA 

175 – No seguimento da deliberação n.º 550 de 05/11/15, foi novamente presente o processo 

da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua, requerendo a renovação do alvará de 

obras, para reformulação e ampliação de um edifício destinado a creche e jardim infantil, sito 

na Av. da Galiza, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de comunicar ao interessado que deverá proceder a apresentação 

de pedido de licenciamento, em virtude de não ser possível a prorrogação do prazo nos termos 

da legislação em vigor.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar informar o requerente do sentido da informação 

nos termos do C.P.A. 

O Senhor Presidente não participou nesta deliberação. 

PROCESSO DE OBRAS N.º 08/05 

LOURIVAL TEIXEIRA PINTO RIBEIRO 

AV. DE OVAR 

PESO DA RÉGUA 

176 – No seguimento da deliberação nº 192 de 05/04/12, foi novamente presente o processo 

de Lourival Teixeira Pinto Ribeiro, requerendo licença de obras pelo prazo de seis meses, para 

instalação de uma garrafeira/bar, sito na Av. de Ovar, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor ao licenciamento da obra pelo prazo de seis meses contra a entrega de termo de 

responsabilidade pela direcção técnica de obra, devendo ser atendidas as recomendações 

constantes dos pareceres da Delegação de Saúde e SNBPC. 

Dadas as características dos trabalhos serão de dispensar os procedimentos relativos a vistoria 

e ampliação pelos nossos serviços.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido de acordo com a informação dos 

serviços. 



 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
TESOURARIA 

Balancete – Período de 21 de Março a 03 de Abril / 06 – Saldo do dia 03 de Abril / 06 – Cento e 

oitenta e dois mil, seiscentos e quinze euros e noventa e oito cêntimos.  

CONCESSÃO POR ALVARÁ DE DIREITO AO USO PERMANENTE DE TERRENO EM 

TALHÃO DE CEMITÉRIO 

177 - Foi presente um requerimento de Inácio José Ferreira de Almeida e Filhos, requerendo a 

concessão, por alvará, do direito ao uso permanente de terreno, com as medidas de 1,25 por 

2,00 metros, no talhão 18 tabuleiro inferior virado a poente, no cemitério de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor ao deferimento do pedido para concessão por alvará de direito ao uso 

permanente de terreno em talhão de cemitério, nas dimensões de 1,00 metro por 2,00 metros, 

em virtude da sepultura em causa se encontrar já ocupada, nos termos da deliberação n.º 201 

de 30 de Março de 2004.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido de acordo com a informação dos 

serviços. 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

CARGAS E DESCARGAS 

RUA DA FERREIRINHA 

PESO DA RÉGUA 

178 - Foi presente uma carta de Gouveia & Rebelos, Lda., “Boutique de Carnes”, solicitando 

um lugar para estacionamento de viatura ligeira de mercadorias e frigorifica com a matrícula 

02-02-IR, pagando a devidas taxas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o requerido, por esta situação, por não se 

encontrar tipificada no nosso Regulamento Municipal e de resto de acordo com outras 

deliberações já tomadas para casos análogos. 

PÁSCOA 2006  

ABERTURA DO MERCADO MUNICIPAL 

179 - Foi presente um fax da ACIR, solicitando a abertura do Mercado Municipal na Sexta-feira 

Santa e Sábado todo o dia (dias 14 e 15 de Abril, respectivamente). 

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o requerido. 

1.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS, AO ORÇAMENTO DE 

DESPESA E AO ORÇAMENTO DE RECEITA 

180 - Foi presente 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos no valor de 100.000,00 ¼��
ao Orçamento de Despesa reforços no valor de 118.308,46 ¼� GLPLQXLoões no valor de 

100.000,00 ¼�H�DR�2UoDPHQWR�GH�5HFHLWD�UHIRUoRV�QR�YDORU�GH�����������¼� 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Revisão. 

Mais deliberou, enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS 



 

AO ANO FINANCEIRO DE 2005 

181 - Foi apresentada ao órgão executivo o Documento de Prestação de Contas, que Certifica, 

em conformidade com o disposto na alínea d), do n.º II), da Instrução 1.ª da parte A, da 

Resolução n.º 1/92, do Tribunal de Contas, publica no «Diário da República», 1.ª Série – B, n.º 

204, de 4 de Setembro de 1992, e para documentar a Conta de Gerência desta Câmara 

Municipal relativa ao período decorrido de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e cinco, 

que, em conformidade com a respectiva acta, que se encontra devidamente aprovada e 

registada no maço minutas respectivo (1.º semestre 2006), dela consta a deliberação tomada 

pelo ÓRGÂO EXECUTIVO em sua reunião ordinária, do dia 04 de Abril de dois mil e seis, de 

que retiramos os seguintes elementos: 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2005 

Foram apresentados ao órgão executivo os documentos de Prestação de Contas, relativos ao 

período que decorreu de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de ano transacto, para efeitos de 

discussão e votação, a fim de ser apresentada ao respectivo órgão deliberativo, e remessa ao 

TRIBUNAL DE CONTAS. 

Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à discussão do referido 

documento de gestão. 

Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente do Executivo determinou que se 

passasse à sua votação, o que se verificou, tendo-se, então concluído que os Documentos 

Prestação de Contas aqui em causa foram aprovados por unanimidade de votos, tendo o seu 

Relatório sido aprovado por maioria com os votos contra dos Vereadores do P.S. 

Verificou-se que o documento em apreciação acusava, no «movimento orçamental», de 

RECEITA, onze milhões novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e um euros e 

sessenta e um cêntimo, com o saldo do ano anterior incluído, e de DESPESA, onze milhões 

novecentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e três euros, e vinte e cinco cêntimos, 

acusando um SALDO EM DINHEIRO de dezoito mil trezentos e oito euros e quarenta e seis 

cêntimos e, em “OPERAÇÕES DE TESOURARIA”, registou-se da entrada de fundos de 

quinhentos e cinquenta e seis mil oitocentos e dezanove euros e noventa e cinco cêntimos, 

com o saldo do ano anterior incluído e, de saídas, um montante de quatrocentos e oitenta e 

oito mil quinhentos e sessenta e nove euros e vinte e seis cêntimos, acusando um saldo de 

sessenta e oito mil duzentos e cinquenta euros e sessenta e nove cêntimos, sendo que o saldo 

das duas contas foi de oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove  euros e quinze 

cêntimos.  

A CONTA DE DOCUMENTOS, entrada quinhentos e trinta e um mil e trezentos e cinquenta 

euros e oitenta e dois cêntimos, e saídas quatrocentos e setenta mil e trezentos e quarenta e 

quatro euros e trinta cêntimos, tendo-se verificado um saldo de sessenta e um mil e seis euros 

e cinquenta e dois cêntimos.            

Mais certifico, em presença da acta a que aludi, que estiveram presentes naquela reunião os 

seguintes membros do órgão executivo que se pronunciaram da forma seguinte: A FAVOR O 

Presidente Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves e os Vereadores, Vítor Manuel 



 

Ribeiro Fernandes de Almeida, José Manuel Gonçalves, Elsa Maria de Carvalho Soares Peres 

Correia, Andreia Catilina Soares Coutinho Simões, Maria José Fernandes Lacerda.  

Declaração de Voto do Partido Socialista do teor seguinte: 

“Apreciamos os documentos de prestação de Contas da Gestão Municipal de 2005 e o 

Relatório de Gestão, este entregue ilegalmente, pois só nos foi disponibilizado na véspera da 

Reunião da Câmara Municipal. 

Prestação de contas que se refere ao exercício de 01 de Janeiro de 2005 a 31 de Dezembro de 

2005. São estas as contas válidas e correctas porque baseadas em documentos oficiais e 

porque se referem à totalidade do período do exercício. Se os documentos de gestão – 

orçamento e plano de investimentos – são para ser geridas durante um ano económico a 

análise da sua execução só pode ser efectiva e correctamente feita após o decurso do seu 

prazo de validade. Avaliar contas no decurso de outros períodos, mais ou menos custos, não 

podem dar a imagem de uma gestão. Avaliar as contas da gestão autárquica que não seja pelo 

período do exercício normal – um ano económico – e que não tenha em atenção as duas faces 

de uma conta – receita e despesa – só se compreende por interesses político – partidários e 

não por interesse de rigor técnico Análises dessas representam “mesquinhez”, vazio de ideias 

e antecipado receio de não cumprir. 

Assim e perante os números constantes dos documentos oficiais, agora presentes podemos 

tirar as seguintes conclusões quanto à gestão do ano de 2005: 

1- A) A nível de arrecadação das receitas correntes executou-se 90,4% do inicialmente 

previsto, o que demonstra, a este nível, boa execução. 

B) Quanto às receitas de capital a execução foi apenas de 31,8%, o que teve origem em vários 

factores bem conhecidos, designadamente e entre outros: 

- Não contracção de um empréstimo de mais de 500.000 ¼�D�TXH�R�0XQLFtSLR�WLQKD�GLUHLWR. 

- O facto da execução das obras de água e saneamento nas freguesias de Galafura e Vilarinho 

dos Freires, apoiadas por fundos Comunitários, não terem tido o desenvolvimento inicialmente 

previsto. 

- As candidaturas aos fundos comunitários da medida 1.9. (redes de saneamento e apenas 

pluviais de Sedielos, Vinhós, Mouramorta e Rodo) se terem atrasado demasiado por motivos 

processuais. 

 2 – Realce-se que tendo sido arrecadada uma receita corrente de 7.604.459,66 ¼� Vy� IRUDP�
executados 6.064.913,59 ¼��R�TXH�VLJQLILFRX�XP�desvio de receitas correntes para despesas de 

capital de 1.539.546,07 ¼��RX�VHMD�XPD�XWLOL]Doão reforçada em investimento de +/– 20,25%. 

Estes são princípios de boa gestão que foram cumpridos. 

3 – É certo que houve uma execução de +/– 184.000 ¼�HP�GHVSHVDV� FRUUHQWHV� GR� TXH� HP�
despesas de capital. Apesar de ser um desvio de apenas 1,5% em relação ao total da despesa, 

o mesmo não deveria ter acontecido. Mas o que podemos garantir, avalisado pelo exemplo da 

gestão dos sete anos anteriores (1998 a 2004), é que se a nossa gestão se prolongasse até ao 

fim do ano económico e da validade dos documentos provisionais – 31 de Dezembro – esta 

situação seria totalmente diferente e para melhor.  



 

4 – Quanto à dívida da gestão de 2005 e analisemos os mapas: 

A) A dívida a curto prazo, que inclui transferências, fornecimento de bens e serviços e 

empreitadas, constantes dos mapas oficiais de encargos assumidos e não pagos (corrigidas de 

alguns erros que encontramos) a mesma é de 5.225.708,10 ¼��VHQGR�TXH�GHVWH�PRQWDQWH���– 

25,5% é dívida referente a transferências e fornecimentos de bens e serviços e 74,5% é 

referente a dívida de despesas de investimento - , isto é, OBRA. 

Realce-se que da chamada dívida corrente (+/- 25,5%), +/– 12,7% é de apoio em serviços e 

pessoal a despesas de investimento, +/- 6,8% é de transportes de água, relembre-se o ano 

anormal em termos de seca, e +/- 5,1% é de estudos e projectos. 

B) Quanto à dívida a médio e longo prazo, a mesma é de 5.951.052,85 ¼��R�TXH�Gemonstra não 

ter havido aumento. 

Refira-se que a mesma é superior à dívida a curto prazo o que é normal. 

Acresce que o Município em 2005, apesar de ter direito, pelas novas regras orçamentais, a 

contrair um empréstimo de mais de 500.000 ¼��Qão o fez. 

Certamente se o tivéssemos utilizado, aumentar-se-ia a dívida a longo prazo, mas diminuir-se-

ia a dívida a curto prazo. 

5 – Registe-se por último, que estes documentos oficiais da gestão, agora tornadas públicas 

demonstram e desmentem as notícias propagandísticas recentemente publicadas. 

É esta a situação financeira do Município do Peso da Régua, resultante da gestão de 2005, 

situação objectiva e real, constantes e baseada em documentos oficiais e não qualquer outra 

que a imaginação partidária possa querer transmitir aos Reguenses. 

Não é politicamente correcto e democrático tentar denegrir a imagem de quem durante oito 

anos, trabalhou abnegada e honradamente pelos Reguenses. 

Acresce que a situação financeira é “tão má” que nem o novo Executivo pediu um programa de 

reequilíbrio financeiro, como tem direito em 2006 a contrair empréstimo no valor de 816.329,90 

¼��R�TXH�Mi�Qão é possível para muitos Municípios Portugueses. 

Por estas razões votamos a favor dos documentos de Prestação de Contas e votamos contra 

ao Relatório de Gestão por corresponder à verdade e à realidade. 

Declaração de voto do Partido Social Democrata do teor seguinte: 

“Vereadores do P.S.D. votaram favoravelmente o documento de prestações de contas, 

assumindo que politicamente os números que aqui foram apresentados e a argumentação 

usada pelos Vereadores do Partido Socialista se baseiam simplesmente nos números limitados 

ao documento de prestação de contas, sabendo-se claramente que as dívidas e encargos que 

a Câmara tem a pagar estão muito para além daqueles que apenas por razões técnicas e 

processuais  aparecem neste relatório de prestação de contas. 

O documento técnico da análise da dívida que encomendamos e distribuímos após a nossa 

posse em 31 de Outubro, e posteriormente espelha claramente, não podendo ser contrariado o 

valor real da dívida que herdamos do executivo anterior. Esse documento é claro e objectivo e 

diz bem da dificuldade que este executivo vai ter para poder levar em frente uma boa gestão e 

o desenvolvimento que o concelho precisa. 



 

Estas sim são as verdades dos factos. 

Após uma análise dos documentos verificamos que no mapa de controlo orçamental da 

despesa na coluna que refere compromissos por pagar no valor de 6.191.577,58 ¼ aos quais 

acrescem 353.664,48 ¼�GH�HQFDUJRV�DVVXPLGRV�H�Qão pagos a associações e de encargos não 

cabimentados no valor 801.206,65 ¼�R�TXH�UHSUHVHQWD�XP�Wotal de 7.346.448,42 ¼��GtYLGD�HVVD�
a pagar a curto prazo pela autarquia. Compromissos que foram assumidos e que naturalmente 

terão que ser pagos nos próximos anos. 

De referir ainda que nestes valores ainda não estão contempladas dívidas referentes a obras 

que por falta de procedimentos administrativos correctos seguirão a via judicial. 

Vereadores do P.S. acrescentaram “Face aos novos números queremos dizer o seguinte:          

O valor que apuramos de 5.225.708,10 ¼�Mi�LQFOXL�DV�YHUEDV�UHIHULGDV�QD�GHFODUDoão do P.S.D., 

transferência para associações e despesas não cabimentadas. Quanto ao mapa de execução 

referido, o mesmo tem em conta obras adjudicadas, mas não facturadas, sendo que um auto 

entregue em Abril de 2006 não pode ser tido como dívida de 2005. 

Dívida é aquela que está facturada em Dezembro de 2005 e não paga. Essa dívida é a que nós 

mencionamos. 

 

ORGÃOS DA AUTARQUIA 

 
PROPOSTA 

182 - Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Estabeleceu o DL nº 197/99 de 8 de Junho, o regime da realização de despesas públicas com 

locação e aquisição de bens e serviços, bem como da contratação pública relativa à locação e 

aquisição de bens móveis e de serviços. 

Assim e para cumprimento do artigo 136.º, da secção II do diploma citado, proponho a 

constituição de uma comissão, à qual se dá a designação de Júri, para a condução dos 

respectivos concursos, que é a seguinte: 

ÍNDOLE TÉCNICA 

Efectivo – Eng.º António José C. Espírito Santo – Chefe de Divisão – Presidente 

Efectivo – José Daniel Meireles de Almeida Lopes – Chefe de Divisão – Substituto do 

Presidente nas suas faltas e impedimentos 

Efectivo – Eng.º Vítor Jorge Mota Carvalho – Chefe de Divisão (substituição) 

Suplente – Maria de Fátima Pires Merêncio Teixeira – Chefe de Secção. 

ÍNDOLE ADMINISTRATIVA E TRANSPORTES ESCOLARES 

Efectivo – José Daniel Meireles de Almeida Lopes – Chefe de Divisão – Presidente 

Efectivo – Maria de Fátima Pires Merêncio Teixeira – Chefe de Secção – Substituto do 

Presidente nas suas faltas e impedimentos 

Efectivo – Francisco Cardoso Arcanjo -Técnico Prof. Especialista Principal 

Suplente – Odete Fernanda Seixas Sousa Guedes – Chefe de Secção.” 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

183 - Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Estabeleceu o DL n.º 59/99 de 2 de Março, o regime jurídico das empreitadas de obras 

públicas. 

Assim e para cumprimento do artigo 60.º, da secção III do diploma citado, proponho a 

constituição de uma comissão de abertura de concursos, que é a seguinte: 

Efectivo – Eng.º Vítor Jorge Mota Carvalho – Chefe de Divisão (Substituição) – Presidente 

Efectivo – José Daniel Meireles de Almeida Lopes – Chefe de Divisão 

Efectivo – Maria de Fátima Pires Merêncio Teixeira – Chefe de Secção.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

184 - Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Proponho que a comissão de vistorias, previstas no n.º 1 do artigo 90.º do DL n.º 177/2001, de 

4 de Junho, tenha a seguinte constituição: 

Arq.º Paulo Adriano T. Ferreira – Director de Departamento 

Eng.º António José C. Espírito Santo – Chefe de Divisão 

Eng.º Vítor Jorge Mota Carvalho – Chefe de Divisão (Substituição).” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

185 - Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Estabeleceu o DL nº 197/99 de 8 de Junho, o regime da realização de despesas públicas com 

locação e aquisição de bens e serviços, bem como da contratação pública relativa à locação e 

aquisição de bens móveis e de serviços. 

Assim e para cumprimento do artigo 90.º, da secção II do diploma citado, proponho a 

constituição de um júri, para a condução dos respectivos concursos, que é a seguinte: 

Efectivo – Arq.º Paulo Adriano T. Ferreira - Director de Departamento - Presidente 

Efectivo – Eng.º António José C. Espírito Santo – Chefe de Divisão – Substituto do Presidente 

nas suas faltas e impedimentos. 

Efectivo – Eng.º Vítor Jorge Mota Carvalho – Chefe de Divisão (Substituição) 

Suplente – José Daniel Meireles de Almeida Lopes – Chefe de Divisão 

Suplente – Maria de Fátima Pires Merêncio Teixeira – Chefe de Secção.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

PROPOSTA 

186 - Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta relativo ao Regulamento do 

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de revisão ao Regulamento do 

T.P.A.V.A.L.P. 

PROPOSTA 

187 - Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 



 

“Em virtude de a DGAL – Direcção-Geral das Autarquias Locais estar a proceder ao rateio para 

contratação de novos empréstimos de médio e longo prazo e tendo definido para o 

Município do Peso da Régua um valor de 856.320,00 ¼� �RLWRFHQWRV� H� FLQTXHQWD� H� VHLV� PLO�
trezentos e vinte euros), tendo dado conhecimento por comunicação telefónica de 28 de Março 

de 2006. 

Considerando a urgência de se iniciar os procedimentos legais com vista à contratação do 

empréstimo. 

Considerando o que se encontra previsto no Plano Plurianual de Investimentos, em 

financiamento não definido, para Arranjo de Caminhos Municipais. 

Proponho que o Município, (após confirmação por escrito da comunicação telefónica) contraia 

um empréstimo no valor de 856.320,00 ¼��RLWRFHQWRV�H�FLQTXHQWD�H�VHLV�PLO� WUH]HQWRV�H�YLQWH�
euros).” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

Mais deliberou, mandar efectuar a consulta nos termos da lei. 

PROPOSTA 

188 - Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Considerando que a Lei n.º 60 –A/2005 de 30 de Dezembro prevê no seu artigo 33.º referente 

ao endividamento municipal no seu ponto 7, cria um regime de excepção para empréstimos e 

amortização destinados exclusivamente ao financiamento de projectos com comparticipação de 

fundos comunitários, desde que cumpram os requisitos na sua alínea a) – montante máximo de 

crédito não pode exceder 75% do montante da participação pública nacional e b) – os projectos 

a considerar são apenas os que forem homologados entre Julho de 2005 e Dezembro de 2006 

e para remodelação e construção de redes de saneamento básico. 

Considerando, que as obras de águas residuais de Sedielos e Vinhós, assim como as obras de 

águas residuais e pluviais de Moura Morta e Quatro caminhos, irão decorrer no presente ano 

duas obras que cumprem os requisitos acima mencionados: 

Proponho que o Município de Peso da Régua contraia um empréstimo no valor de 352.170,25 

¼�SDUD�D�REra de Sedielos e Vinhós e de 95.340,43 ¼�SDUD�D�REUD�GH�0RXUD�0RUWD�H�4XDWUR�
Caminhos, valor total de 447.510,68 ¼��³ 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

Mais deliberou, mandar efectuar a consulta nos termos da lei. 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 
CÁLCULO DE PRESTAÇÃO DE RENDA 

ANA MARIA LOPES ROCHA 

189 - No seguimento da deliberação n.º 23 de 06/01/10, foi novamente presente o processo em 

epígrafe, com o parecer do Jurista do Município e com o novo cálculo de prestação de renda 

no valor de 6,69 ¼� 



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, afixar o valor mínimo de renda aprovado em 

deliberação de Câmara para aquele bairro. 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 
PEOE – ILE – CRIAÇÃO DE UMA NOVA ENTIDADE 

190 - Pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, foi presente uma candidatura de uma 

nova actividade de comércio a retalho de material óptico a instalar na Rua dos Camilos – 

Galerias S. João, nesta cidade, em nome de Nuno António Mesquita Brás. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável. 

IMÓVEIS (EDIF.CONST. LOTE 1, 2, 3 E 4) 

COM PARTES DE CONST. A MEAÇAR 

QUEDA PARA A VIA PÚBLICA 

AV. DR. MANUEL DE ARRIAGA 

URBANIZAÇÃO TABAU 

PESO DA RÉGUA 

191 - No seguimento do mandado de notificação n.º 15/06, foi presente o processo em epígrafe 

com uma exposição dos condóminos do lote 2 e 4. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Em face do que consta da presente exposição, somos de parecer que será de promover uma 

consulta ao ilustre consultor Jurídico.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação dos serviços mandando 

proceder em sua conformidade. 

IMÓVEL EM MAU ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO TENDO SIDO PALCO DE 

INCÊNDIO 

JOSÉ ALMEIDA VASQUES OSÓRIO 

GAVETO DA AV. JOÃO FRANCO COM AS RUAS DA ALEGRIA A TRAVESSA DA 

ALEGRIA 

PESO DA RÉGUA 

 192 - No seguimento da deliberação n.º 81 de 06/02/07 e do mandado de notificação n.º 09/06, 

foi novamente presente o processo em epígrafe com informação do Departamento Técnico de 

Obras do teor seguinte: 

“Em virtude da correspondência não ter sido reclamada, somos de parecer que seja tentado o 

envio, desta vez, para a morada indicada pela Fiscalização na folha 2.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação dos serviços mandando 

proceder em sua conformidade. 

EDÍFÍCIO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

ANTÓNIO JÚLIO M. MESQUITA 

HERDEIROS DE MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA MONTEIRO 

TRAVESSA DE VILA FRANCA 



 

PESO DA RÉGUA 

193 - No seguimento da deliberação n.º 89 de 06/02/07 e do mandado de notificação n.º 18/06, 

foi novamente presente o processo em epígrafe com informação do Departamento Técnico de 

Obras do teor seguinte: 

“Dada a manifesta dificuldade em fazer entregar a correspondência ao Sr. António Mesquita, 

somos de parecer que seja solicitado à Câmara Municipal de Cascais o favor de proceder à 

notificação.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a informação dos serviços mandando 

proceder em sua conformidade. 

QUEIXA DE INSALUBRIDADE 

ALBERTO JOAQUIM 

LUGAR DA IGREJA-COVELINHAS 

PESO DA RÉGUA 

194 - Foi presente fotocópia de uma carta de Alberto Joaquim e um ofício da Delegação de 

Saúde de Peso da Régua, comunicando que quando chove entra água na sua habitação que é 

propriedade da Igreja. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que, para já, será de notificar o proprietário para que proceda à execução 

dos trabalhos necessários de modo a fazer cessar as deficiências referidas no ofício da 

Delegação de Saúde, concedendo o prazo de 45 dias.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar notificar de acordo com a informação dos 

serviços. 

QUEIXA DE INSALUBRIDADE 

MANUEL GASPAR GONÇALVES SANTOS 

ESCÁVEDAS – VILARINHO DOS FREIRES 

PESO DA RÉGUA 

195 - Foi presente fotocópia de uma carta de Manuel Gaspar Gonçalves Santos e um ofício do 

Delegado de Saúde de Peso da Régua, comunicando que o seu vizinho tem um galinheiro no 

terreno junto a sua casa e o cheiro é insuportável. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar os Srs. Manuel Gaspar Gonçalves Santos e Manuel 

Lopes de Sousa para no prazo de 30 dias proceder a remoção dos galináceos e limpeza dos 

locais, de modo a fazer cessar as deficiências denunciadas pela Delegação de Saúde.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar notificar de acordo com a informação dos 

serviços.    

REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SEQUEIROS – ROUPEIRO 

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO S. LEONARDO 

196 - Foi presente o parecer do Jurista do Município, sobre o assunto em epígrafe. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar comunicar aos empreiteiros que a Câmara não 

tem, em função dos trabalhos realizados, forma legal que permita o seu pagamento. 



 

PROCESO DE OBRAS N.º 17/06 

CUSTÓDIO PEREIRA PINTO 

RUA DA AZENHA 

PESO DA RÉGUA 

197 - Foi presente o processo de Custódio Pereira Pinto, requerendo a aprovação do projecto 

de arquitectura, para construção de um edifício destinado a habitação multifamiliar e 

comércio/serviços, sito na Rua da Azenha, nesta cidade. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à aprovação de projecto de arquitectura para construção de edifício misto de 

habitação e comércio.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura. 

PROCESSO DE OBRAS N.º 132/04 

COMISSÃO FABRIQUEIRA DA IGREJA DE SEDIELOS 

LUGAR DA IGREJA-SEDIELOS 

PESO DA RÉGUA 

198 - No seguimento da deliberação n.º 587 de 05/12/13, foi novamente presente o processo 

de Comissão Fabriqueira da Igreja de Sedielos, requerendo a aprovação do aditamento ao 

projecto, para reconstrução do Centro Paroquial Sta. Maria, freguesia de Sedielos, concelho de 

Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à aprovação de aditamento que visa apenas a substituição de uma parede 

interior em alvenaria de pedra por tijolo.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento ao projecto. 

A partir desta deliberação o Senhor Presidente ausentou-se da reunião. 

A partir desta deliberação o Senhor Presidente da Câmara ausentou-se da sala considerando-

se impedido. 

PEDIDO DE CERTIDÃO 

199 - Foi presente um requerimento de Sociedade Agrícola Qt.ª do Romarigo Lda., solicitando 

destaque de uma parcela do prédio rústico inscrito sob o artigo 400-C da freguesia de Loureiro, 

com a área de 3.390m2. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à emissão de certidão de destaque em virtude de se encontrarem cumpridas as 

condições mencionadas nas alíneas a) e b) do nº 4 do artigo 6.º do Decreto – Lei 177/2001 de 

4 de Junho, não sendo permitido efectuar, na área correspondente ao prédio originário, novo 

destaque nos termos aí referidos pelo prazo de 10 anos, devendo este ónus ser inscrito no 

registo predial, nos termos do n.º 7 do mesmo artigo do referido diploma.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar certificar o requerido. 

PROCESSO DE OBRAS N.º 118/98 

JUDITE DIOGO RODRIGUES PIO RAPOSO 

LUGAR DA RETORTA 



 

VILARINHO DOS FREIRES 

PESO DA RÉGUA 

200 - Foi presente o processo de Judite Diogo Rodrigues Pio Raposo, acompanhada de uma 

reclamação da Advogada Cláudia Maria Teixeira, solicitando o levantamento do embargo da 

obra em epígrafe. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Apesar de tudo quanto consta na exposição da Exma. Sr.ª Dr.ª Cláudia Teixeira, verifica-se 

que a construção em causa não cumpriu a implantação aprovada, de acordo com as 

informações anteriores e verificadas novamente pela Fiscalização, em colaboração com o Sr. 

Gastão Mendonça. 

Pelo exposto, somos de parecer que será de manter o embargo comunicando à Conservatória 

do Registo Predial. Comunicando-se à Sr.ª Dr.ª Cláudia Teixeira que se mantêm as questões 

que a notificaram.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, enviar com pedido de urgência ao Jurista do Município 

a fim de que este se pronuncie sobre as questões levantadas. 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta. 

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram doze horas e vinte minutos da 

qual se lavrou a presente acta que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada. 

                     


