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ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006 

 

Nº 25/2006 

 

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, Mário Francisco Cancela Mesquita 

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

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

OUTRAS PRESENÇAS: Dado tratar-se de uma reunião pública, esteve presente o seguinte 

munícipe: 

- Arnaldo Mesquita Nogueira residente em Marvão, Loureiro. 

Solicitou à Câmara, ajuda para o final da obra “Muro“ junto dos terrenos do Rancho Folclórico 

de Loureiro, conforme compromisso já existente com o executivo anterior. 

A Câmara e de acordo com o compromisso existente, informou o munícipe que as obras iriam 

ser comparticipadas. 

HORA DE ABERTURA: 10 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Vereador Mário 

Francisco Cancela Mesquita Montes. 

INFORMAÇÃO DO 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. 

INSTITUTO DO AMBIENTE 

PROJECTO LINHA DUPLA 

VALDIGEM – V.P.AGUIAR 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

530 – Foi presente um ofício do Instituto do Ambiente sobre um projecto de Execução relativo à 

Linha Dupla Valdigem – Vila Pouca de Aguiar a 220 kv. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Na sequência da nossa informação de 28 de Setembro p.p. o Instituto do Ambiente remeteu à 

Câmara Municipal o oficio n.º 13576 de Novembro em que é referido que a Rede Eléctrica 

(R.E.N.S.A) se encontra a desenvolver o Projecto de Execução relativo ao projecto em causa, 

avaliado em fase de Estudo Prévio. 
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O ofício refere ainda que só após a apresentação, pela parte daquela entidade, do traçado da 

Linha Dupla, o Instituto se pronunciará sobre o mesmo. 

Em face do conteúdo do oficio e considerando o exposto na nossa informação, somos de 

parecer que seja reiterado ao Instituto do Ambiente o interesse da Câmara Municipal na defesa 

do corredor 1, ou pelo menos, contemplada a possibilidade de correcção ao traçado do 

corredor 6 que constitua uma alternativa para adequação do corredor com os interesses da 

autarquia e das populações, de acordo com os elementos anteriormente fornecidos. 

Igualmente seja solicitada informação à Rede Eléctrica Nacional (R.E.N.S.A), que aliás não deu 

qualquer resposta ao nosso anterior oficio, sobre o desenvolvimento do trabalho, 

designadamente sobre o traçado em estudo para a definição do corredor e qual a previsão da 

data para conclusão da fase em curso. 

E, isto, sem prejuízo de outras diligências que possam ser encetadas pela Câmara Municipal 

com vista à redefinição do corredor, de acordo com as indicações fornecidas desde o processo 

de Consulta Pública no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental.” 

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

elaborar novas comunicações às entidades aí mencionadas. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 28 de Novembro a 11 de Dezembro /06 – Saldo do dia 11 de 

Dezembro – Trezentos e trinta mil, cento e oitenta nove euros e vinte e sete cêntimos. 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2007 

531 – Foi presente as Grandes Opções do Plano e Orçamento 2007 para discussão e 

aprovação. 

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

aprovar o documento apresentado. 

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

Foram apresentadas as seguintes declarações de voto. 

 
Declaração de voto do Presidente da Câmara 

 
“O Orçamento de 2007 foi elaborado obedecendo aos princípios e regras orçamentais, mas 

também a um consciente e permanente esforço de rigor e contenção, evitando assim o 

crescimento da despesa de forma não justificada e procurando ganhos de eficiência e eficácia 

na gestão dos recursos municipais – financeiros, humanos, técnicos, logísticos e outros. 

 
Os documentos em causa traduzem as dificuldades extrínsecas e intrínsecas, naturais do 

momento que o País atravessa e da situação económica e financeira da própria autarquia, no 

entanto assume políticas e estratégias na procura de soluções adequadas aos problemas e 

necessidades do nosso concelho. 
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Foi preocupação permanente na elaboração dos documentos aqui apresentados garantir dois 

objectivos estratégicos fundamentais para o futuro, por um lado garantir o desenvolvimento 

equilibrado e sustentável, não prejudicando por outro o indispensável rigor e a contenção 

necessária. 

Este documento, tal como o do ano anterior, define de forma clara a linha de rumo pretendida 

por este Executivo em diferentes áreas vitais ao nosso desenvolvimento, como a reorganização 

e modernização municipal, o planeamento e ordenamento do território, o desenvolvimento 

económico, a rede viária, transportes e acessibilidades, o urbanismo e património, o ambiente 

e qualidade de vida, a educação, a cultura e desporto, a habitação, a acção social, a saúde, a 

protecção civil, a segurança, o turismo. 

O Plano Plurianual de Investimento documento que traduz a orientação estratégica para o 

mandato, tem como valor previsto de despesas de investimento para o ano em curso de 13 011 

866,29 €. 

No plano das acções a desenvolver verifica-se que as principais prioridades para o ano em 

causa são a conclusão das obras relacionadas com o abastecimento de água, águas residuais 

e pluviais, existindo ainda novos projectos de redes complementares em Vilarinho dos Freires e 

Galafura que a autarquia prevê iniciar no próximo ano, por forma a colmatar as falhas e 

lacunas dos projectos iniciais. 

Podemos também verificar no plano das acções relacionadas com desporto, recreio e lazer a 

concretização de dois projectos e duas candidaturas realizadas no presente ano e que irá 

permitir requalificar os espaços desportivos existentes na área urbana do concelho, o Pavilhão 

Gimnodesportivo e o Campo Artur Vasques Osório. 

No plano social verifica-se a continuação do projecto “Velhos Guetos, Novas Centralidades” 

assim como a conclusão do projecto que irá permitir a reabilitação do edificado do bairro. 

Mas este Plano dá-nos uma perspectiva futura muito concreta, com a elaboração dos projectos 

para as Piscinas Municipais, Auditório e Centros Escolares, equipamentos que urge planear 

pela sua importância estratégica e de melhoria de qualidade de vida do nosso Concelho. 

De salientar ainda o elevado valor que este plano tem no que diz respeito a obras relacionadas 

com muros, caminhos, passeios e obras municipais diversas, que irá possibilitar cabimentar 

grande parte da divida que existia na Autarquia, divida esta que encontra-se na sua maioria 

perfeitamente programada e acordada para ser paga durante o mandato. 

Aliás esta foi das situações mais complicadas que tivemos de enfrentar, face ao completo 

descontrolo em que se encontrava a actividade económica e financeira da Autarquia. 

Em relação ao orçamento verificamos que este atinge um valor de 23 734 605,05 €. 

Observando a despesa verificamos que esta atinge na corrente um valor de 9 299 197,76€ o 

que corresponde aproximadamente a 38% das despesas totais do orçamento. 

Em análise comparativa a 2005 podemos constatar que as despesas correntes irão crescer de 

forma muito significativa, no entanto este facto não corresponde a qualquer contradição entre o 

discurso e a prática no que respeita à contenção de despesas. 
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O aumento atrás mencionado tem como principais motivos, o gabinete técnico local, as 

refeições aos alunos do 1º ciclo, os transportes da rede do 1º ciclo, os professores que 

leccionam as actividades de complementos curricular no 1º ciclo. 

Mas 2007 tem para o orçamento outros encargos, as Aguas de Trás-os-Montes irão dar início 

ao abastecimento em alta, valor que se estima rondar os 300 000 €, assim como teremos de 

pagar um valor próximo de 500 000,00€ pelo tratamento de água residuais, também os 

resíduos sólidos urbanos irão sofrer aumentos em virtude da negociação que decorre com a 

SERURB, em virtude de existirem novos arruamentos, novos loteamentos e novas áreas de 

expansão. 

Não podemos também esquecer que 2007 será o ano de funcionamento em pleno da biblioteca 

municipal o que naturalmente traduz novos custos de manutenção, apesar do esforço realizado 

não tendo este Executivo contratado nenhum funcionário para colocar este equipamento em 

funcionamento. 

Assumimos desde o início uma nova dinâmica para o Concelho, o que traz naturalmente 

associados novos custos, que entendemos não serem despesa mas sim investimento num 

futuro de melhor qualidade para os Reguenses.” 

 
Declaração de voto do Partido Socialista 

 
“30 Razões para não aprovar” 

“Após análise cuidada dos documentos previsionais – Grandes Opções do Plano e Orçamento 

para o ano 2007 – elaborados e apresentados pela maioria PSD que gere os destinos do 

Município do Peso da Régua, seleccionámos 30 razões, das muitas existentes, que não nos 

permitem aprovar tais documentos: 

1.A maioria PSD violou o n.º 3, do art. 5º do Estatuto do Direito da Oposição; 

2.Propõem-se arrecadar com venda de património 5 587 889 € (mais de 1 milhão e 100 mil 

contos!!!!!!!); 

3.Violam a alínea b) do ponto 3.3 do POCAL ao considerarem como receita, transferências 

sem a efectiva atribuição pela entidade competente; 

4.Em relação a 2006 aumentam a receita corrente em 923 319 € mas, aumentam a despesa 

corrente em 1 823 390 €. O que, convenhamos, não será muito correcto num ano em que é 

pedida a toda a Administração diminuição dos gastos correntes; 

5. Pelo contrário e erroneamente aumentam a receita de capital em 83 445 €, mas diminuem a 

despesa de capital (investimento) em 917 126 €; 

6. Aumentam a despesa com pessoal contratado a termo e em regime de tarefa ou avença de 

143 007 € para 445 000 €, ou seja, um aumento de mais de 321 %. 

7. Contabilizam para a criação de novos jardins-de-infância apenas 5 000 €; 

8. Para programas de segurança e acção social disponibilizam 1 000 €; 

9. Prevêem gastar na construção de novas habitações sociais 1 000 €; 

10. Para reparar e conservar os bairros sociais, propriedade do Município (Fundação Salazar, 

JAE, Corgo, Quinta da Azenha, entre outros) prevêem 35 000 €. 
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11. Disponibilizam 2 500 € para executar o “ Arranjo do caminho de acesso à Fonte do Milho”, 

em Canelas; 

12. Para reforçar a iluminação pública nas freguesias prevêem gastar 30 000 €. 

13.Contabilizam 10 000 € para o alargamento de cemitérios paroquiais (Fontelas, Poiares, 

Sedielos, entre outros); 

14. Propõem-se gastar na obra do Auditório Municipal 500 €. 

15. Para a construção do Centro Escolar apontam uma verba 500 €. 

16. Contabilizam 20 000 € para criar novos parques infantis; 

17. Para a execução da obra das piscinas municipais prevêem 500 €. 

18. Optam por gastar mais de 1 500 000 € em obras num património privado que se assume 

provisoriamente e de forma discutível (o campo do S.C. da Régua) numa opção técnico-política 

muito duvidosa... 

19. Pois, desaparece das opções do Município a construção da Zona Desportiva Municipal. 

Acresce que, o projecto das obras do campo do S.C. da Régua nem sequer foi aprovado pela 

Câmara Municipal; 

20. Disponibilizam 500 € para a criação de novas rotundas; 

21. Para a execução da obra do Parque da Cidade prevêem gastar 500 €. 

22. Deixou de constar a aquisição de mais uma bibliomóvel; 

23. Prevêem gastar 5 000 € na construção da Zona Empresarial; 

24. Para a execução da obra do Centro Coordenador de Transportes /Central de Camionagem 

prevêem 10 000 €; 

25. Disponibilizam 1 000 € para a construção de novos parques de estacionamento; 

26. Desaparece o projecto de “Protecção da Marsilea Quadrifólia “; 

27. Inscrevem o subsídio a atribuir, quanto a nós ilegalmente ao S.C. Régua para esta 

instituição pagar dívidas à banca; 

28. Não há reforço de verbas e apoios às freguesias. Só se for para algumas... 

29. Em 2006 apoiaram 36 obras protocoladas com as freguesias com a verba de 494 000 €. 

Em 2007, para 38 obras, quase todas diferentes do ano transacto, disponibilizam a verba de 

494 000 €. Fantástico! É chamado o “ rigor arranjadinho “. 

Vejamos, três exemplos (para bom entendedor...) que podiam ser multiplicados por quatro: 

a) Vilarinho dos Freires 

2006 – 4 Obras – 42 518 € 

2007 – 4 Obras (3 novas) – 42 518 € 

b) Fontelas 

2006 – 3 Obras – 38 813 € 

2007 – 4 Obras (3 novas) – 38 813 € 

c) Covelinhas 

2006 – 2 Obras – 37 318 € 

2007 – 3 Obras (2 novas) – 37 318 € 

Fantástico!!!!! 
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30. A maioria PSD, no nosso entender, viola o art. 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 

ao não indicar o meio financeiro que acompanha cada obra a protocolar com as Juntas de 

Freguesia. Além do que, o método seguido não é nada claro, rigoroso e transparente. O 

mesmo acontece com a passagem de 150 000 € de protocolos de 2006 para 2007. Quantos 

são? 

Quais são? Alguém saberá? Transparência????!!!!! 

Poderão dizer que alguns destes argumentos também se podiam apontar aos Planos de 

gestão P.S. Certamente! Temos plena consciência disso. Como temos, também, plena 

consciência que os actos da anterior gestão foram julgados pelos reguenses em 2005. 

Ora acontece que os erros que anteriormente eram apontados e fortemente criticados pelos 

actuais detentores do poder autárquico estão, hoje em dia, a ser continuamente repetidos por 

estes. 

Acrescendo outras faltas que podemos afirmar serem “de palmatória”. 

Bem prega Frei Tomás!!! 

Quem colocou a fasquia tão elevada devia ter muitos cuidados na sua actuação.” 

JUNTA DE FREGUESIA DO PESO DA RÉGUA 

532 - Foi presente um ofício da Junta de Freguesia do Peso da Régua solicitar a transferência 

da importância do protocolo do Polidesportivo para o pagamento da Requalificação do Parque 

do Peso e do respectivo Parque Infantil. 

Traz informação do Vice – Presidente do teor seguinte: 

“Em virtude do exposto, proponho que os serviços técnicos da Câmara procedam a uma 

verificação no local e que a diferença de valor possa servir para início das obras do 

Polidesportivo que continuará em 2007.” 

A Câmara deliberou por maioria com a abstenção da vereadora do Partido Socialista Andreia 

Catilina Soares Coutinho Simões, autorizar o requerido de acordo com a informação. 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS 

 

LIMPEZA DE TERRENO 

EXPOSIÇÃO DE JOSÉ RIBEIRO PINTO 

LUGAR DAS PEDREIRAS 

PESO DA RÉGUA 

533 - Foi presente uma informação do Sr. Adjunto do Sr. Presidente a comunicar uma queixa 

do Sr. José Ribeiro Pinto referente a um terreno em mau estado de limpeza. 

Traz informação do Departamento Técnico de obras do teor seguinte: 

“Somos de parecer que será de notificar o proprietário do lote para proceder à desmatação e 

vedação do terreno em causa, concedendo para o efeito o prazo de 30 dias.” 

 

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

serviços. 
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PROCESSO DE OBRAS Nº 87/2006 

EDP VALOR 

RUA CAMILO CASTELO BRANCO – LISBOA 

534 - Foi presente o processo de obras da firma EDP Valor, com sede na rua Camilo Castelo 

Branco, Lisboa a pedir a emissão de alvará de licença da Remodelação de Fracção R Lote 2, 

na Avenida de Ovar, Ed. Barretos Bloco 1 em Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à emissão de alvará de licença administrativa pelo prazo de 102 dias, contra a 

entrega de termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra. 

Dadas as características dos trabalhos será de dispensar o cumprimento das disposições 

previstas no Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização sobre a vistoria a 

implantação pelos nossos serviços.” 

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

serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 85/2006 

EDP VALOR 

RUA CAMILO CASTELO BRANCO – LISBOA 

535 - Foi presente o processo de obras da firma EDP Valor, com sede na rua Camilo Castelo 

Branco, Lisboa a pedir a emissão de alvará de licença da Remodelação das instalações R/C 

Fracção J, na Avenida de Ovar, Ed. Barretos Bloco 1 em Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à emissão de alvará de licença administrativa pelo prazo de 108 dias, contra a 

entrega de termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra. 

Dadas as características dos trabalhos será de dispensar o cumprimento das disposições 

previstas no Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização sobre a vistoria a 

implantação pelos nossos serviços.” 

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

serviços. 

PROCESSO DE OBRAS Nº 88/2006 

EDP VALOR 

RUA CAMILO CASTELO BRANCO – LISBOA 

536 - Foi presente o processo de obras da firma EDP Valor, com sede na rua Camilo Castelo 

Branco, Lisboa a pedir a emissão de alvará de licença da Remodelação das instalações 

Fracções M e N, na Avenida de Ovar, Ed. Barretos Bloco 1 em Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“Nada a opor à emissão de alvará de licença administrativa pelo prazo de 72 dias, contra a 

entrega de termo de responsabilidade pela direcção técnica da obra.” 

Dadas as características dos trabalhos será de dispensar o cumprimento das disposições 

previstas no Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização sobre a vistoria a 

implantação pelos nossos serviços.” 
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A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido de acordo com a informação dos 

serviços. 

AUTO DE VISTORIA 

537 - Pelo Departamento Técnico de Obras foi presente o Auto de Vistoria do teor seguinte: 

“Arquitecto Adriano Ferreira, Director do Departamento Técnico Municipal, Engenheiro António 

José Costa Espírito Santo, Chefe da Divisão de Saneamento Básico e Serviços Urbanos, 

Engenheiro Vitor Carvalho, Chefe de Divisão Técnica de Obras, que constituem a Comissão de 

Vistorias Técnicas prevista no Artigo 90.º do Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto – Lei 177/2001 de 4 de Junho, levaram a efeito uma 

vistoria ordenada por despacho de 17 de Agosto 2006, do Exmo. Sr. Vereador Engenheiro 

Mário Montes, a imóvel sito na Rua de S. João, freguesia de Peso da Régua e pertencente a 

Maria Emília Conceição Costa. 

Nos termos do disposto nos mesmos artigos e diploma, foi notificado o proprietário do imóvel, 

não tendo comparecido à vistoria qualquer perito por si nomeado. 

E, pelos peritos foi verificado: 

1-O imóvel é de construção muito antiga e apresenta algumas deficiências ao nível de 

conservação, designadamente, de cobertura. 

2-A habitação vistoriada no R/C, apresenta vestígios de humidade no tecto e paredes 

proveniente de infiltrações através do pavimento de saguão cujo pavimento funciona como 

tecto de dependência da habitação. 

3-Igualmente foram detectadas deficiências na constituição e funcionamento, designadamente 

ao nível da ventilação, das instalações sanitárias da habitação localizada no primeiro andar. 

4-O desvão da cobertura apresenta-se igualmente em muito mau estado de conservação, 

sendo visíveis vestígios da permanência de animais e detritos por eles produzidos. 

5-Em face do exposto, entendem os peritos, ao abrigo do disposto no Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, no Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro e demais legislação em 

vigor, que: 

a) O proprietário deverá ser notificado para proceder à execução dos trabalhos de 

conservação e reparação necessários de modo a fazer cessar as deficiências indicadas. 

b) Fixar o prazo para as tarefas mencionadas na alínea a) em 180 dias. 

c) Mais será de notificar o proprietário que em caso de incumprimento se procederá nos 

termos previstos no n.º 1 do Artigo 91.º do decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto – Lei 177/2001 de 4 de Junho. 

d) Deverá proceder-se nos termos previstos no C.P.A." 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o parecer da comissão mandando 

proceder em sua conformidade. 

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. 


