
 

ACTA 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DE 16 DE MAIO DE 2006 
 

Nº 10/2006 
 

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

VEREADORES PRESENTES: Vitor 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. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Não houve. 

SECRETARIOU: Sofia Maria Guedes Leite, Assistente Administrativa Especialista. 

OUTRAS PRESENÇAS: Não houve.  

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas.  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Foi aprovada por unanimidade.  

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

verbalmente 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 SUBSÍDIO 

IV FESTIVAL DE FOLCLORE / FESTA DO QUEIJO 

242 - Foi presente um ofício do Rancho Folclórico e Recreativo de Godim, solicitando uma 

ajuda financeira para a realização do IV Festival de Folclore denominado Festa do Queijo. 

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

seguinte: 

“Proponho a atribuição de um subsídio no valor de 1.250 Euros, para suportar as despesas do 

almoço com os grupos que vão participar no festival”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 1.250,00 ¼� 
PROPOSTA 

FUTEBOL CLUBE DE FONTELAS  

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 

243 - Pelo Vereador em Regime de Permanência José Manuel Gonçalves foi presente uma 

proposta do teor seguinte: 

“ Na sequência da exposição anterior e após reunião entre o Futebol Clube de Fontelas e o 

empreiteiro Construções Leite Pinto, Lda. proponho que a Câmara Municipal assuma o plano 

de pagamentos que segue na informação em anexo”. 

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do P.S., aprovar a proposta 

apresentada e consequentemente o seu plano de pagamento no valor total de 24.985,00¼. 

O Presidente da Câmara não participou nesta deliberação por se considerar impedido. 

 



 

DECLARAÇÃO 

244 - Foi presente uma carta da Associação O Baguinho, solicitando o parecer acerca da 

utilidade que a construção das novas instalações possa ter para dar uma melhor resposta às 

necessidades das crianças do nosso concelho. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, devido à sua utilidade, dar parecer favorável, à 

construção das novas instalações da Associação o Baguinho. 

O presidente da Câmara não participou nesta deliberação por se considerar impedido. 

PROCESSO DE OBRAS N.º 159/04 

JOSÉ BERNARDO ALVES FARIA  

LUGAR DO EIRÔ – GALAFURA 

PESO DA RÉGUA 

245 – No seguimento da deliberação nº 491 de 05/11/05, foi novamente presente o processo 

de obras de José Bernardo Alves Faria, requerendo licença de obras pelo prazo de 12 meses, 

para reconstrução e ampliação de um imóvel para estabelecimento de bebidas, sito no lugar do 

Eiró, freguesia de Galafura, Concelho de Peso da Régua. 

Traz informação do Departamento Técnico de obras do teor seguinte: 

“Nada a opor ao licenciamento da obra pelo prazo de 12 meses contra a entrega de termo de 

responsabilidade pela direcção técnica da obra, devendo ser atendidas as condições 

mencionadas nos pareceres da EDP, IPPAR e SNBPC. 

Dadas as características dos trabalhos serão de dispensar as diligências previstas no RMUE 

sobre a vistoria a implantação. 

Deverá ainda ser paga a taxa prevista no art. 113.º do RMUE sobre a obrigatoriedade de 

criação de lugares de estacionamento público a criar e não criado, em número de 8.” 

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

serviços. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
TESOURARIA 

Balancete – Período de 05 a 16 de Maio/05 – Saldo do dia 16 de Maio/06 – Setecentos e 

catorze mil quatrocentos e setenta e sete euros e sessenta e três cêntimos. 

EMPRÉSTIMO PARA INVESTIMENTOS 

ARRANJO DE CAMINHOS E MUROS NO  

CONCELHO NO VALOR DE 856.320,00 EUROS 

246 - Pela Comissão de Análise foi presente o relatório de empréstimo para investimentos 

(arranjo de caminhos e muros no Concelho, no valor de 856 320,00 Euros). 

É parecer da Comissão de análise que será de adjudicar o empréstimo à Caixa Geral de 

Depósitos por ter sido a instituição de Crédito que apresentou a taxa de juro mais baixa para 

três meses.  



 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o relatório da Comissão de Análise, 

adjudicando o empréstimo à Caixa Geral de Depósitos. 

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

EMPRESTIMO PARA OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE 

MOURAMORTA E QUATRO CAMINHOS – RODO / GODIM, NO VALOR DE 95 340,43 

EUROS E REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DE SEDIELOS E VINHÓS, NO VALOR DE 352 

170,25 EUROS-TOTAL 447 510,68 EUROS 

247 - Pela Comissão de Análise foi presente o relatório de empréstimo para obras de 

drenagem de águas residuais e pluviais de Mouramorta e Quatro Caminhos – Rodo / Godim, 

no valor de 95 340,43 Euros e rede de águas residuais de Sedielos e Vinhos, no valor de 352 

170,25 Euros – total 447 510,68 Euros. 

É parecer da Comissão de análise que será de adjudicar o empréstimo à Caixa Geral de 

Depósitos por ter sido a Instituição de Crédito que apresentou a taxa de juros mais baixa para 

três meses. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o relatório da Comissão de Análise 

adjudicando o empréstimo à Caixa Geral de Depósitos. 

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

5ª MODIFICAÇÃO ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DESPESA E PLANO DE 

INVESTIMENTOS 

248 - Foi presente a 5ª alteração ao Orçamento de Despesa no valor 180.000,00 Euros e ao 

Plano de Investimentos no valor de 180.000,00.------ 

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores do P.S. aprovar a alteração 

proposta. 

  

ORGÃOS DA AUTARQUIA   

 

INFORMAÇÃO 

249 - Pelos Vereadores em Regime de Permanência foi presente uma proposta do teor 

seguinte: 

Tendo em consideração que a Câmara Municipal do Peso da Régua, na sua reunião realizada 

no dia 18 de Abril do ano em curso, sob o N.º 211, deliberou por unanimidade, “Nomear e dar 

plenos poderes ao Senhor Vice-Presidente e ao Senhor Vereador do Pelouro do Turismo, que 

serão responsáveis pelas diligências conducentes à constituição duma Comissão Executiva 

das Festas de N.ª Sr.ª do Socorro – Festa do Douro 2006”, servem-se os signatários desta, 

para informar que, no uso dos poderes concedidos: 

1.) À Comissão Executiva foi dada a seguinte constituição: 

- Raul Gonçalves, Coordenador; 

- Norberto Gonçalves, Vice – coordenador; 

- Ilídio Mendes, Secretário; 

- Júlio Alfredo Mota, Tesoureiro; 



 

- Alexandre Capelas, vogal; 

- Albino Silva, vogal; 

- Albino Osório, Vogal;  

- Alfredo Soeiro, vogal; 

- Arnaldo Silva, vogal; 

- Américo Morais, vogal; 

- André Bleco, vogal; 

- Artur Mergulhão, vogal; 

- Carlos Gonçalves, vogal; 

- Carlos Rualde, vogal; 

- Carlos Monteiro, Vogal;  

- Fernando Pinheiro, vogal; 

- Francisco Fonseca, vogal; 

- Gabriel Cardoso, vogal; 

- Heitor Guedes, vogal; 

- Humberto Carvalho, vogal; 

- Jorge Guedes, vogal; 

- José Caetano, vogal; 

- José Costa, vogal; 

- José Manuel Patuleia, vogal; 

- José Nogueira, vogal; 

- José Rocha, vogal; 

- José Vicente, vogal; 

- Miguel Saraiva, vogal; 

- Mónica Coutinho, vogal; 

- Nuno Silva, vogal; 

- Paulo Pinto, vogal; 

2.) Á Comissão Executiva das Festas de N.ª Sr.ª do Socorro – Festa do Douro 2006, foi 

atribuído para sua sede um espaço do edifício do Posto de Turismo do Peso da Régua; 

3.) A Comissão Executiva das Festas de N.ª Sr.ª do Socorro – Festa do Douro 2006, 

apesar do atraso verificado na sua nomeação, já deu início aos seus trabalhos, tendo 

nomeadamente começado, por efectuar peditórios a particulares, procedido a 

contactos comerciais com vista à contratação dos diversos pontos de animação. 

4. A Comissão Executiva das Festas de N.ª Sr.ª do Socorro – Festa do Douro 2006, está a 

elaborar o Plano e Orçamento, dos quais a Câmara Municipal será informada assim que 

estejam concluídos estes documentos previsionais. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento. 

O Presidente da Câmara não participou desta deliberação por se considerar impedido. 

 

 



 

PROPOSTA 

250 - Pelos Vereadores em Regime de Permanência foi presente uma proposta do seguinte 

teor: 

Tendo em consideração que: 

1.º) A Câmara Municipal do Peso da Régua, na sua reunião realizada no dia 18 de Abril do ano 

em curso, sob o N.º 211 deliberou, por unanimidade, “Nomear e dar plenos poderes ao 

Senhor Vice-Presidente e ao Senhor Vereador do Pelouro do Turismo, que serão 

responsáveis pelas diligências conducentes à constituição duma Comissão Executiva 

das Festas de N.ª Sr.ª do Socorro – Festa do Douro / 2006”; 

2.º) O Senhor Vice-Presidente e o Senhor Vereador do Pelouro do Turismo já informaram, na 

presente reunião a Câmara Municipal, da constituição da Comissão executiva, do local 

da sede e do estado dos seus trabalhos; 

3.º) A Câmara Municipal do Peso da Régua, na sua reunião realizada no dia 18 de Abril do ano 

em curso, sob o N.º 211 deliberou, por unanimidade, “Apoiar a realização das Festas de 

Nª Sr.ª do Socorro – Festa do Douro / 2006 com um subsídio que poderá ir até 50% do 

total do orçamento, partindo do princípio que este não ultrapassará os 200.000,00 Euros;  

 4.º) A Câmara Municipal deverá enviar todos os esforços no sentido de ver a disponibilidade 

demonstrada na deliberação referida no ponto anterior, reduzida ao máximo, muito 

embora tal possa vir a demonstrar-se imprescindível dado o atraso na entrada em 

funções da Comissão Executiva, face à data de realização das festas, pois apenas 

estamos a cerca de três meses e meio da data do certame; 

O Senhor Vice-Presidente e o Senhor Vereador do Pelouro do Turismo, propõem que a 

Câmara Municipal, à semelhança do verificado em edições anteriores pelo relevante 

interesse demonstrado para o Concelho, na realização das Festas de N.ª Sr.ª do Socorro, 

na sua reunião realizada no dia 16 de Maio do ano em curso delibere: 

1.) Ceder gratuitamente o direito de uso a favor da Comissão Executiva das Festas de N.ª 

Sr.ª do Socorro – Festa do Douro/ 2006, a fim de arrecadar receitas, os pré-fabricados 

que estão instalados na Alameda dos Capitães e na Avenida do Douro, para serem 

colocados, através de concurso tornado público, à exploração por empresas do ramo, no 

período de Maio a Setembro do ano em curso; 

2.) Ceder gratuitamente o direito de uso a favor da Comissão Executiva das Festas de N.ª 

Sr.ª do Socorro – Festa do Douro/ 2006, se necessário para arrecadar receitas, a 

Alameda dos Capitães e outros espaços do domínio público demonstrados como 

indispensáveis para atingir os objectivos do Plano de Actividades; 

3.) Conceder à Comissão Executiva das Festas de N.ª Sr.ª do Socorro – Festa do Douro/ 

2006 todo o apoio solicitado dos meios humanos, físicos, móveis e materiais de que 

dispõe, demonstrados como indispensáveis para atingir os objectivos do Plano de 

Actividades; 



 

4.) Proceder à contratação das ligações provisórias à rede eléctrica em BT e suportar os 

inerentes custos da energia consumida, emergentes da instalação da iluminação 

decorativa nas ruas da Cidade e de outros elementos demonstrados como indispensáveis 

para atingir os objectivos do Plano de Actividades; 

5.) Demonstrar pontualmente por declaração, o “conforto” necessário para consumar os 

necessários licenciamentos e autorizações demonstrados como indispensáveis para atingir 

os objectivos do Plano de Actividades. 

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

O presidente da Câmara não participou desta deliberação por se considerar impedido. 

 

DIVISÃO DA ACÇÃO SOCIAL   

 

REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR EXTINÇÃO DO AGRUPAMENTO HORIZONTAL 

DE ESCOLAS RÉGUA NASCENTE REORGANIZAÇÃO DE AGRUPAMENTO VERTICAL DE 

ESCOLAS DE PESO DA RÉGUA 

251 - Foi presente um ofício da Direcção Regional de Educação do Norte, solicitando parecer 

relativamente às propostas de reordenamento da rede escolar indicadas em epígrafe.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento, lamentando no entanto que o 

assunto não tivesse sido tratado antecipadamente em reunião com a Câmara Municipal do 

Peso da Régua. 

 

DIVISÃO TÉCNICA DE OBRAS  

 

IMÓVEIS (EDF. CONST. LOTE 1,2,3 E 4 COM PARTES DE CONST. AMEAÇAS QUEDA 

PARA A VIA PÚBLICA  

ADMINITRADORES DO CONDOMÍNIO DOS  LOTES 1,2,3 E 4  

AVª DR. MANUEL DE ARRIAGA-URB. TABAU 

252 - No seguimento da deliberação da reunião de Câmara de 18/04/06, foi novamente 

presente o processo acompanhado de um ofício da Administração do Condomínio do lote 3, 

solicitando a colocação de barreiras intransponíveis, de forma a evitar o estacionamento de 

veículos e passagem de pessoas naquela zona. 

Traz informação do Departamento Técnico de Obras do teor seguinte: 

“ Somos de parecer que será de transmitir aos condóminos do lote 3 o teor da informação 

prestada em 12.04.06 na fls. 34 do processo. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar transmitir aos condóminos o teor da informação 

dos serviços de 12/04/2006. 

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 acta que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada. 


