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ACTA 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 14 DE SETEMBRO DE 2006 

 

Nº 03/2006 

 

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. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Não houve. 

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

HORA DE ABERTURA: 10,00 horas. 

ACEITAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

POR 25 ANOS DO CAMPO ARTUR VASQUES OSÓRIO 

396 - Pelo Vice – Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Foi presente oficio por parte do Sport Clube da Régua informando da decisão tomada em 

Assembleia extraordinária de 12 de Junho de 2006, constante da acta nº 67, de transferir para 

o Município o direito à fruição, posse, utilização e gestão do referido complexo através da 

constituição do direito de superfície daquele equipamento desportivo, por um prazo que permita 

à Câmara proceder à beneficiação e aproveitamento municipal daquele complexo e promover 

uma política desportiva de médio prazo. 

É do interesse do município designadamente para a prossecução da sua política de desporto e 

tempos livres, a disponibilidade e a gestão do campo de jogos Artur Vasques Osório nesta 

cidade, propriedade do Sport Clube da Régua. 

Por outro lado, a relevância desportiva e social do Sport Clube da Régua justifica que, em troca 

da transferência do direito de superfície, venha a ser considerado como o clube residente na 

afectação e gestão do referido campo de jogos. 

Assim, ao abrigo do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, o qual considera que a 

Câmara Municipal, no âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços e no da 

gestão corrente possa “ aceitar doações, legadas e heranças a beneficio de inventário “, 

proponho a aceitação da transferência do direito de superfície para o Município do complexo 

desportivo do Sport Clube da Régua, pelo período de 25 anos. 

Mais proponho que a ser aprovada por este Executivo Municipal a transferência do património, 

se proceda às diligências para a celebração da Escritura Pública.” 

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

apresentada. 
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Foram apresentadas as seguintes declarações de voto: 

Declaração de voto dos vereadores do PS: 

“Achamos que as relações entre o poder político local e as associações desportivas devem 

sempre pautar-se por relações claras e transparentes. Neste processo temos muitas dúvidas 

quer em relação à forma como ele se desenrolou, quer técnica e juridicamente, sobre a 

cedência e as suas envolventes. Existem questões delicadas que antecipadamente deveriam 

ter sido ponderadas nomeadamente a dívida ao fisco do proprietário do objecto da cedência. 

Dado que este processo, delicado, que vai envolver o relacionamento entre Câmara Municipal 

e o Sport Clube da Régua (S.C.R), durante 25 anos, não compreendemos que todo este 

processo não fosse acompanhado de uma justificação técnico-jurídico, até porque os 

fundamentos e as condicionantes da cedência, constantes desta proposta são em si 

contraditórias. Contudo e porque defendemos o desenvolvimento do S.C.R e não queremos 

colocar esse objectivo em causa, vamo-nos abster em todo este processo.” 

Declaração de voto do Sr. Presidente: 

“Todo este processo é claro e transparente sendo amplamente discutido com o S.C.R., 

revestindo-se de uma solução que há muito tempo era procurada e não tinha sido encontrada. 

De facto sempre dissemos, nas passadas eleições autárquicas, que se fossemos poder, 

tínhamos um projecto para o S.C.R. 

O processo encontrado e possível foi este, já que colocada a situação de ser o próprio S.C.R a 

gerir as possíveis beneficiações desse espaço, foi peremptoriamente dito que o S.C.R. não 

tinha na actual situação capacidade para apresentação de um projecto que pudesse ser 

aprovado e financiado. Assim sendo, foi este o modelo encontrado, não nos demitindo das 

nossas responsabilidades e entendendo que a forma encontrada resolverá não só o problema 

do S.C.R. como permitirá potenciar a utilização do equipamento remodelado pelas restantes 

instituições e clubes do concelho. 

Quanto ao acompanhamento jurídico ele foi efectuado pelo jurista do nosso Município, sempre 

ligado ao processo desde o seu inicio e a solução encontrada espelha no fundo a sua opinião 

jurídica. 

Quanto à questão dos problemas do S.C.R com o fisco, também já o anterior executivo não 

terá eventualmente tido em conta tal problema quando doou àquele clube um terreno.  

Sentimos e pelo que nos é dado a conhecer por aquele clube que encontramos a solução 

certa. Oxalá seja possível ver este projecto aprovado e financiado porque o futuro nos irá dar 

razão. Por isso votamos favoravelmente a proposta”. 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS AOS FUNDOS COMUNITÁRIOS – MEDIDA 

DESPORTO 

397 - Pelo Vice – Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Considerando que neste quadro comunitário ainda é possível apresentar candidaturas na 

medida – desporto e que se encontram em Concurso Público as obras de “Reabilitação do 

Pavilhão Gimnodesportivo e ampliação de duas salas anexas”, “Nova Pavimentação do 
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Recinto de Jogos do Pavilhão Gimnodesportivo e salas anexas” e de “Remodelação e 

Arrelvamento Sintético do Campo Artur Vasques”. 

Proponho a apresentação de candidaturas à medida – Desporto para as obras acima 

mencionadas de acordo com a alínea f) do nº4 do artigo 64, da lei nº 169/99 de 18 Setembro.” 

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

apresentada. 

Foram apresentadas as seguintes declarações de voto: 

Declaração de voto dos vereadores do P.S.: 

“Abstemo-nos pelas seguintes razões: 

1 - Não conhecemos os projectos “ físicos” que suportam esta candidatura. 

2 - A candidatura para a remodelação do campo de jogos e o arrelvamento sintético é feita sem 

que a Câmara seja titular sobre esse mesmo património. 

3 - A Câmara fez o concurso público desse projecto, para execução da obra, sem possuir a 

titularidade do património em questão.” 

Declaração de voto do Sr. Presidente: 

“O executivo realizou todos os procedimentos em tempo muito limitado para poder ainda 

usufruir do actual quadro comunitário, minimizando todas as perdas do não aproveitamento do 

referido quadro pelo anterior executivo que se reflectem na falta de equipamentos e 

desenvolvimento do nosso concelho. Naturalmente quando se corre contra o tempo e se 

trabalha sobre pressão alguma coisa poderá falhar. Estamos cientes que cumprimos todos os 

procedimentos e sobretudo estamos de consciência tranquila porque entendemos que fizemos 

o que era a nossa obrigação e no fundo cumprimos aquilo que nos tínhamos comprometido 

com os reguenses que era tudo fazer para que a Régua tivesse a curto prazo muito mais e 

melhor. Por isso não temos qualquer dúvida em votar favoravelmente.” 

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO / LONGO PRAZO, 

PROVENIENTE DE AJUSTAMENTO DO RATEIO 

398 – Pelo Vice – Presidente foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Na sequência de a DGAL – Direcção-Geral das Autarquias Locais ter procedido ao 

ajustamento dos montantes rateados pelos Municípios, de acordo com o nº3 do artigo 33º do 

OE/2006, para efeitos de contracção de novos empréstimos de médio e longo prazos foi 

definido para o Município do Peso da Régua um valor de 154 933 € (cento e cinquenta e quatro 

mil, novecentos e trinta e três euros), de acordo com Of. Circ. N.º 25/2006, de 23 de Agosto. 

O prazo limite para comunicação da intenção do Município em utilizar este montante é 15 de 

Setembro. 

Proponho que seja comunicado à Direcção-Geral das Autarquias Locais e autorizado pela 

Câmara Municipal a contracção deste empréstimo. 

Que o valor em causa, tenha como objectivo a aquisição de terrenos para construção de 

equipamentos de utilização colectiva, assim como o pagamento da indemnização de 

expropriações à Direcção Geral do Património de terrenos relacionados com Avenida do 

Douro. 
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Mais se propõe que, aprovada esta proposta a mesma seja submetida á aprovação da 

Assembleia Municipal.” 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. 

ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

399 - Pelo Presidente da Câmara, foi presente a seguinte proposta: 

“Tendo em conta a limitação imposta à contratação de novos funcionários para prestação de 

serviços no âmbito da Administração Local, e apesar de todas as diligências que foram feitas 

no sentido de podermos ser considerados como excepção pela abertura de um novo 

equipamento (Biblioteca Municipal do Peso da Régua), fomos confrontados com a 

obrigatoriedade da Lei. 

Recorremos por esse facto, em exclusivo ao nosso actual quadro de funcionários para a 

composição do quadro de pessoal da Biblioteca, de forma a entrar em funcionamento este 

equipamento de tanta importância para o nosso Concelho. 

Certamente que ao termos de recorrer a uma solução deste tipo, ela é no nosso entender 

positiva mas possivelmente limitada em relação ao horário de funcionamento previsto (situação 

que só o pleno funcionamento poderá verificar), pelo que entendo que será prudente com o 

quadro de pessoal que foi possível recrutar, alterar para já o referido horário que consta do 

Regulamento. 

O horário que se encontra previsto, implicaria a implementação de turnos e da prestação de 

horas por parte do pessoal, que não são desejáveis nem do ponto de vista financeiro para o 

Município, nem para um esforço suplementar dos funcionários. Tanto mais, que qualquer 

situação de ausência por doença, férias ou outra, poderia colocar em ruptura o bom 

funcionamento da Biblioteca. 

Assim, e nesta fase inicial que será de análise e aprendizagem das dificuldades que irá colocar 

a gestão deste novo equipamento, proponho: 

Que de acordo com o nº 2 do Artigo 5º do Regulamento de Utilização e Funcionamento da 

Biblioteca Municipal do Peso da Régua, seja o seguinte o horário de abertura ao público: 

Segunda-feira – 14,00 às 18,00 h 

Terça a Sexta-feira – 10,00 às 12,30 h e 14,00 às 18,00 h 

Sábado – 10,00 às 13,00 h 

Este horário de 33 horas semanais de abertura ao público, permitirá ao responsável do serviço, 

coordenar e articular os funcionários em horários de 35 horas semanais estipuladas por lei, 

facilitando a sustentabilidade de um normal e pleno funcionamento da Biblioteca Municipal do 

Peso da Régua.” 

A Câmara deliberou por maioria com os votos contra dos vereadores do P.S. aprovar a 

alteração de horário apresentado. 

Declaração de Voto do P.S. 

“Votamos contra o horário apresentado porque a sua justificação não é a mais correcta, não 

podendo dele usufruir todos os reguenses, já que não é o mais adequado.” 
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Declaração de voto do Sr. Presidente 

“Por todas as razões já evocadas na proposta e porque as únicas alterações existentes são a 

abertura ao público meia hora mais tarde da parte da manhã, o que não é claramente o que 

impede a quem trabalha poder utilizar a Biblioteca e o encerramento ao sábado à tarde, são 

soluções de horário equilibradas bastante mais favoráveis comparando-as com as praticadas 

por Bibliotecas de concelhos limítrofes ao nosso e outros, dos quais consultamos em devido 

tempo o horário de funcionamento, como termo de comparação. Por tais factos realizamos e 

votamos favoravelmente a proposta.” 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA 

ZONA EMPRESARIAL 

400 - Pelo Presidente da Câmara foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“Considerando: 

1. Que está em fase de execução o Plano de Urbanização da Cidade do Peso da Régua; 

2. Que tal Plano, cujo processo conta com a colaboração do anterior e actual executivo 

Camarário, tem já na sua execução perfeitamente definida a proposta de Planta de 

Zonamento; 

3. Que a Planta de Zonamento tem definida uma área reservada para a instalação da 

Zona Empresarial e da Zona Desportiva (Z.E.D); 

4. Que é importante para os nossos comerciantes, empresários e captação de novos 

investidores a concretização prática no terreno do espaço destinado para a instalação da 

Zona Empresarial; 

5. Que aproximando-se o próximo Quadro Comunitário de apoio, será importante que o 

mais rapidamente possível, a autarquia possua um instrumento de planeamento que 

permita levar a cabo os projectos e respectivas candidaturas para o espaço; 

Proponho: 

1. Que seja aberto procedimento para a execução do necessário Plano de Pormenor da 

Zona Empresarial, cuja área de acção será definida dentro do perímetro previsto no 

estudo do Plano de Urbanização (conforme planta anexa); 

2. Que esta proposta seja enviada à Assembleia Municipal para aprovação”. 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

Mais deliberou que o documento seja enviado, para aprovação à Assembleia Municipal. 

PROPOSTA ANUAL DE UM APOIO FINANCEIRO PARA GARANTIR A CONTRACÇÃO DO 

EMPRÉSTIMO AO SPORT CLUBE DA RÉGUA 

401 - Pelo Vice – Presidente da Câmara foi presente uma proposta do seguinte teor: 

“O Sport Clube da Régua é uma colectividade que representa interesses relevantes na área do 

desporto e do associativismo, com influência muito positiva no desporto para as camadas 

jovens. 

Tem vindo a autarquia a apoiar esta colectividade, aprovando e fazendo incluir, anualmente e 

no orçamento municipal, um subsídio em numerário que permita ao referido clube prosseguir a 

sua actividade. 
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Apesar de a atribuição do subsídio referido ter sido constante ao longo dos últimos anos, não 

existe uma obrigatoriedade da sua aprovação, nem um compromisso na sua atribuição, o que 

impossibilita o clube beneficiário de programar as suas actividades a médio prazo, com as 

consequentes dificuldades de gestão. 

Entendemos que, face á situação exposta, haverá interesse e vantagem em programar as 

relações entre o Clube e a autarquia de forma estável, de forma a permitir a ambas as partes, 

programar a sua actividade e disponibilidade. 

Assim sendo, propomos que o Município, através dos seus órgãos, Câmara e Assembleia, se 

comprometa à atribuição de um subsídio anual nos próximos dez anos, de forma a permitir não 

só a correcta programação futura da colectividade, mas, também, a utilização da promessa 

contratualmente fixada para garantir eventuais pedidos de financiamento. 

Nestes termos, proponho que o Município delibere comprometer-se a apoiar as actividade do 

clube, atribuindo-lhe um subsídio anual, incluindo no respectivo orçamento um montante 

destinado ao apoio á actividade daquele clube, no mínimo de 30 mil euros por ano e durante o 

prazo de dez anos, enquanto o clube mantiver o apoio ao desporto nas camadas jovens. 

Mais se propõe que, aprovada esta proposta a mesma seja submetida à aprovação da 

Assembleia Municipal.” 

 
A Câmara deliberou por maioria com os votos contra o P.S. aprovar a proposta apresentada. 
 
Mais deliberou enviar os documentos para aprovação à Assembleia Municipal. 
 
Foram apresentadas as seguintes declarações de voto. 
 

Declaração de voto do P.S. 

“Votamos contra porque nos parece que esta proposta na sua substância possui graves 

problemas de validade jurídica e é manifestamente ilegal.” 

Declaração de voto do Sr. Presidente 

“Votamos favoravelmente, porque do ponto de vista legal a redacção e o enquadramento da 

proposta apresentada foi analisada e apoiada pelo jurista deste Município. Entendemos assim, 

que á partida ele não encerra qualquer tipo de ilegalidade e será no fundo uma forma do S.C.R. 

poder, a partir de agora, programar a sua actividade e a sua gestão com uma garantia que 

ultrapassa o ano a ano, passando a sustentar-se num período de médio prazo.” 

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. 


