ACTA

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE 11 DE JUNHO DE 2008

Nº 12/2008
PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.
VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Vice – Presidente,

Vitor Manuel

Ribeiro Fernandes de Almeida, 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 Administrativa e
Gestão de Pessoal .
OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública.
HORA DE ABERTURA: 10 horas.
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade.
INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: Antes do inicio dos trabalhos, o Sr. Presidente informou
verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena.
Pelo Sr. Presidente,

foram entregues respostas a 10 requerimentos apresentados pelos

Vereadores do Partido Socialista:
1 – 12/06/2007
2 – 13/11/2007
3 – 08/01/2008
4 – 13/05/2008
Pelos Vereadores do Partido Socialista foram presentes cinco requerimentos :
Primeiro :
Os Vereadores do Partido Socialista requerem, nos termos legais, ao Sr. Presidente da
Câmara Municipal do Peso da Régua, os seguintes dados :
- Fotocópia do processo administrativo e técnico da obra do parque de jogos no Bairro
Calouste Gulbenkian.
Segundo :
Em 12 de Junho de 2007 os Vereadores do Partido Socialista requereram ao Sr. Presidente da
Câmara Municipal do Peso da Régua as seguintes informações:
- “ Situação da execução da obra de rectificação e pavimentação da estrada do Outeiro, em
Sedielos – 2ª fase, adjudicada pelo Executivo Municipal anterior”.

- “ Situação detalhada e documentada da elaboração dos seguintes projectos adjudicados pelo
Executivo Municipal anterior :
- Variante do Senhor dos Aflitos:
- Arruamento das Sete Esquinas às Lapas :
- Arruamento da Ribeira do Tondela à Régua :
Em 13 de Novembro de 2007 como não havia qualquer resposta tornamos a requerer as
mesmas informações.
Como passado um ano ainda não nos foram prestados, os esclarecimentos solicitados nos
termos legais, requeremos pela 3ª vez as mesmas informações.
Terceiro :
Os Vereadores do Partido Socialista requerem, nos termos legais, ao Sr. Presidente da
Câmara Municipal do Peso da Régua a seguinte informação :
- Qual o custo financeiro para os Reguenses da propaganda informativa sobre a parceria
publico - privada editada e distribuída por info – mail e publicada na imprensa.
Quarto :
1 – Soube-se pela imprensa local que “ apesar de ter sido inaugurado recentemente o piso
sintético do Estádio Artur Vasques vai sofrer obras de reabilitação, em virtude de ter abatido
em determinadas zonas do campo, mais concretamente junto ao banco dos suplentes. Prevêse que estas demorem cerca de um mês, o que significa que não poderá haver qualquer
actividade durante esse período “.
A ser isto verdade e atendendo a que :
2 – O projecto da obra foi executado pelos “ serviços municipais “ segundo informação do Sr.
Presidente da Câmara.
3 – A execução da obra foi devidamente fiscalizada pelos serviços municipais, segundo
informação do Município.
Assim, os Vereadores do Partido Socialista requerem, nos termos legais, ao Sr. Presidente da
Câmara Municipal do Peso da Régua as seguintes informações :
a) Medidas tomadas ou a tomar pelo Sr. Presidente da Câmara para averiguação dos factos e
apuramento das diversas e específicas responsabilidades.
b) Quem vai assumir os prejuízos ?
Quinto :
Os Vereadores do Partido Socialista requerem, nos termos legais, ao Sr. Presidente da
Câmara Municipal do Peso da Régua, os seguintes dados :
- Cópia de todos os dados e/ou estudos já existentes sobre as Piscinas Municipais, Auditório
Municipal, Parque de estacionamento subterrâneo da Alameda dos Capitães e requalificação
da Alameda dos Capitães.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

TESOURARIA
Balancete – Período de 27 de Maio a 09 de Junho/08 – Saldo do dia 9 de Junho – Cento e
oitenta seis mil, oitocentos e três euros e oitenta e três cêntimos.

ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO –MINUTA DO
PROTOCOLO DE REGULARIZAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO DOS COLECTORES
DE USO PARTILHADO
133 - Foi presente para aprovação a Minuta do Protocolo de Utilização dos Colectores de Uso
Partilhado do Subsistema de Saneamento de Águas Residuais de Peso da Régua e Vilarinho
de Freires entre a Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Câmara Municipal de Peso da
Régua.
Traz despacho do Sr. Presidente do teor seguinte:
“Á reunião de Câmara para aprovação da minuta do protocolo”.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o protocolo apresentado.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS
ABEIRA DOURO FESTEJOS DE S. JOÃO DO RIO
134 - Foi presente um ofício da Associação Amigos Abeira Douro a solicitar apoio e
autorização para a realização dos espectáculos, procissão, marcha de S. João do Rio,
montagem de pavilhões para apoio às tascas exploradas pelos Clubes e Associações,
transporte para os grupos da marcha e bombos, e utilização para efeitos de animação do
parque de estacionamento a jusante do Cais da Régua.
A festa irá decorrer nos dias 21,22,23 e 24 de Junho, no Cais da Régua.
Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:
“ O requerido encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60, do Regulamento das T.C.M.C.G.C.,
devendo ser paga a taxa de 12 €/dia e salvaguardada a lei do ruído.
Em virtude do lançamento do fogo de artifício, se efectuar num espaço urbano e fora do
período critico o mesmo está dispensado das condicionantes impostas pelo Decreto – Lei
124/2006.
A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido de acordo com a informação dos
serviços.
COMISSÃO DE FESTAS DE
LOUREIRO – FESTEJOS EM
HONRA DE S. PEDRO – LOUREIRO

135 - Foi presente um ofício da Comissão de Festas de Loureiro a solicitar autorização para a
realização dos Festejos em honra de S. Pedro, que se realizam em Loureiro nos dias 27,28 e
29 de Junho.
Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:
“ O requerido encontra-se previsto no n.º 1 do art.º 60, do Regulamento das T.C.M.C.G.C.,
devendo ser paga a taxa de 12 €/dia e salvaguardada a lei do ruído.
Em virtude do lançamento do fogo de artifício, se efectuar fora do período critico o mesmo está
dispensado das condicionantes impostas pelo Decreto – Lei 124/2006.
A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido de acordo com a informação dos
serviços.

ALTERAÇÃO DE ACTIVIDADE
LOJA DO MERCADO
PESO DA RÉGUA
136 - Foi presente um ofício do Sr. Nuno Miguel Carvalho Araújo a solicitar a alteração da
actividade da loja do mercado para seguros e como actividade secundária, contabilidade e
comércio a retalho de produtos não especificados.
Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:
“ O requerido encontra-se previsto no n.º 2 do art.º 3 do Regulamento do Mercado Municipal. (
Quando o julgar conveniente a Câmara Municipal poderá autorizar a venda...contínua de
quaisquer outros produtos ou artigos).
A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido.

ORGÃOS DA AUTARQUIA

PROPOSTA
137 - Pela Vereadora do Pelouro de Acção Social foi presente a seguinte Proposta :
“O voluntariado é uma actividade inerente ao serviço da cidadania que se traduz numa relação
solidária para com o próximo, participando, de forma livre e organizada, na solução dos
problemas que afectam a sociedade.
A actividade de voluntariado reveste-se de grande interesse social e comunitário, podendo ser
desenvolvida nos seguintes domínios:
• Cívico;
• Acção social;
• Saúde;
• Educação;
• Ciência e cultura;
• Defesa do património e ambiente;
• Defesa do consumidor;
• Cooperação para o desenvolvimento;

• Emprego e formação profissional;
• Reinserção social;
• Protecção civil;
• Desenvolvimento da vida associativa.
Diante disto, considera-se pertinente a criação do Banco Local de Voluntariado de Peso da
Régua, uma estrutura flexível e descentralizada, instituída como ponto de encontro de pessoas
que expressem a sua disponibilidade e vontade para serem voluntárias, bem como de
entidades que reunam condições para integrar voluntários.
O objectivo central deste projecto é uma maior coesão social e a organização de uma
sociedade mais solidária.
À criação do Banco Local de Voluntariado de Peso da Régua surge associada à criação de um
Banco de Bens, com o objectivo de ser prestado apoio a famílias carenciadas (previamente
sinalizadas) através da disponibilização de bens de primeira necessidade. No âmbito deste
Banco de Bens prevê-se a possibilidade de entrega de bens ao domicílio, atendendo a
especificidades próprias de cada situação, nomeadamente a idosos que, por dificuldades
locomoção, não possam deslocar-se a este local.
Permita-me sublinhar a importância do desenvolvimento de um projecto social desta natureza
em Peso da Régua, como contributo eficaz para a existência de uma sociedade justa, com
igualdade de oportunidades minimamente assegurada.
Deixo a presente proposta à consideração superior de V. Ex.ª que sobre ela, superiormente,
melhor decidirá.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.

PROPOSTA
138 - Pela Vereadora do Pelouro de Acção Social foi presente a proposta do teor seguinte:
“Com o objectivo de promover o trabalho desenvolvido pelas Instituições Particulares de
Solidariedade Social do concelho e de debater as questões centrais, identificadas no âmbito do
Plano de Desenvolvimento Social, o Pelouro de Acção Social, em colaboração com o
Programa Rede Social, considera ser este o momento oportuno para lançar a discussão geral
sobre temas caros à sociedade reguense.
Permita-me realçar a necessidade de ser concretizada na prática quotidiana das instituições
um efectivo trabalho em rede, envolvendo todos os agentes sociais, visando o verdadeiro
desenvolvimento social do concelho de Peso da Régua.
Face ao exposto, sugiro a realização de uma Feira Social, enquanto espaço de exposição,
celebração e partilha social, em que será feita uma mostra global do trabalho social
desenvolvido e implementado no concelho.
Proponho que a Feira Social 2008 tenha como tema central “Cidadania: um caminho para a
solidariedade” e que a mesma decorra de 25 a 27 de Setembro, no recinto da Biblioteca
Municipal do Peso da Régua.

Deixo esta proposta à consideração superior de V. Ex.ª que sobre ela, superiormente, melhor
decidirá.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada, podendo no entanto, a
data do evento, sofrer alterações em função da realização da feira do livro.
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.

