ACTA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 22 DE JULHO DE 2008
Nº 15/2008

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, Andreia Catilina
Soares Coutinho Simões, Maria José Fernandes Lacerda.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Vereador.
SECRETARIOU: José Daniel Meireles de Almeida Lopes, Chefe da Divisão Administrativa e
Gestão de Pessoal.
OUTRAS PRESENÇAS: Não houve.
HORA DE ABERTURA: 10 horas.
ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com a abstenção dos Vereadores
Drª Andreia Catilina Soares Coutinho Simões Simões e Prof. José Manuel Gonçalves.
INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: Antes do inicio dos trabalhos, o Sr. Presidente informou
verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL
TESOURARIA
Balancete – Período de 08 de Julho a 21 de Julho/08 – Saldo do dia 21 de Julho –
quatrocentos e noventa e nove mil cento e noventa e nove euros e sessenta e cinco cêntimos.

PROPOSTA
149 - Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente uma proposta do teor seguinte:
Tendo por base as actividades desenvolvidas e a própria dinâmica associativa e recreativa,
aliadas ao trabalho que a Autarquia desenvolve em parceria com as Associações, de forma a
rentabilizar recursos disponíveis e diversificar a oferta desportiva, recreativa e cultural no
concelho e de acordo com a alínea b) do número 4, do artigo 64, da Lei n.º 169/99 de 18
Setembro, proponho a atribuição por conta dos seguintes subsídios:
- Futebol Clube de Fontelas……………………………………..……2.500€;
-Associação Desportiva de Godim………………………………….5.000€;
- Grupo Desportivo da Ferraria…………………………………….....2.130€;
- Associação Abeira Douro…………………………………………….7.500€;
- Colégio Salesiano de Poiares…………………………………..……7.500€;
- Grupo Coral e Recreativa Nª Srª das Neves……………………….7.500€;

- Santa Casa da Misericórdia de Peso da Régua (compensação pela disponibilização de
transporte e doação do Mini-autocarro)………10.000€;
Com a aprovação desta proposta, o pagamento será feito por conta, ou seja de acordo com a
disponibilidade financeira do Município.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.

DONATIVO PARA A FESTA DE
S. TIAGO 2008
150- Foi presente um oficio da Comissão de Festas de S. Tiago , Sedielos, solicitando um
donativo para a realização da Festa.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um donativo de 1.250€.

DONATIVO PARA FESTAS DE S. PEDRO
LOUREIRO
151- Foi presente um oficio da comissão de festas de Loureiro, solicitando um donativo para a
realização dos festejos em Honra ao Padroeiro da freguesia.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um donativo de 1.250€.

BRIGADAS MOTORIZADAS
FOGOS FLORESTAIS 2008
152- Foi presente um oficio dos Bombeiros Voluntários de Peso da Régua, solicitando a
atribuição do subsidio para as brigadas motorizadas de patrulhamento e vigilância a fogos
florestais nos meses de Julho, Agosto e Setembro do ano em curso.
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio de 10.800,00 €.

ORGÃOS DA AUTARQUIA

DESPACHO
153 - Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente um despacho do teor seguinte:
“ Estando em fase final o procedimento de aquisição do PM1/Peso da Régua, Ex. Sucursal da
Manutenção Militar, somos agora confrontados e ao contrário do que anteriormente havia sido
assumido pela Direcção Geral de Infra-Estruturas, com a solicitação para que se dê
cumprimento formal à cedência do terreno do Município com 520m2 a favor do Ministério da
Defesa para a instalação da Delegação Marítima do Peso da Régua, conforme deliberações de
15 de Maio de 2001 e de 27 de Junho de 2001, respectivamente tomadas pela Câmara
Municipal e Assembleia Municipal.
Quanto a esta cedência, apesar de ter sido inicialmente prevista como gratuita, foi avaliado o
respectivo terreno a ceder, tendo sido fixado pela Direcção Geral de Infra-Estruturas o seu
valor em 14 300,00 €.

Foi entretanto verificado pela DGT, o processo de obras apresentado no Município, tendo em
vista a construção da referida Delegação, que conforme informação da Sr.ª Chefe de Divisão,
mantém a sua validade.
Considerando-se tratar de uma estrutura pública que, naturalmente interessa, se instale em
definitivo e condignamente na nossa cidade.
Considerando estar a referida cedência do terreno destinado à Delegação Marítima do Peso da
Régua, perfeitamente assente por decisões anteriormente tomadas.
Determino que seja formalizada a referida cedência pelo valor proposto pela Direcção Geral de
Infra-Estruturas.
Mais determino que esta decisão seja comunicada à referida Direcção –Geral, de forma a ser
dada continuidade ao procedimento de aquisição do PM1/Peso da Régua , Ex. Sucursal da
Manutenção Militar.
A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento.
O Vereador Dr. Vítor Almeida ditou para a acta o seguinte:
Na opinião dos Vereadores do Partido Socialista este assunto deveria ser presente para
aprovação à Assembleia Municipal por esta ter cedido gratuitamente aquele terreno e agora ter
sido estipulado um valor o qual não foi motivo de apreciação na dita deliberação.

PROPOSTA
154- Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta do teor seguinte:
Proponho que a comissão de vistorias, previstas no n.º 1 do artº 90º da Lei n.º 60/2007de 4 de
Setembro, tenha a seguinte constituição:
Arqª Susana Cristina Dias Pereira – Chefe da Divisão de Gestão do Território
Eng.º Vítor Jorge Mota de Carvalho – Chefe da Divisão de Obras Públicas
Eng.ª Helena Isabel Borges Pinto dos Santos – Técnica Superior de 2.ª Classe
Membro Suplente – Eng.ª Assunção Pinto Magalhães – Técnica Superior de 2.ª Classe
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.

VOTO DE PESAR
- Pela Vereadora do Pelouro de Acção Social foi presente um Voto de Pesar do teor seguinte
:
Isabel Valadas era natural de Faro, onde nasceu a 17 de Agosto de 1951.
Exerceu funções como Educadora de Infância durante 32 anos, 14 dos quais no Hospital D.
Luiz I, em Peso da Régua.Em 2002 foi cooptada pela Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens em Risco do Peso da Régua, onde exerceu funções até Abril do corrente ano.
A sua passagem por Peso da Régua fica marcada pelo contributo dado com determinação e
profissionalismo, sempre em prol do bem supremo que são os direitos da criança.
Quem trabalhou com ela, reconhece-lhe a solidariedade com que sempre agiu em benefício
dos utentes do Hospital D. Luiz I e, mais tarde, das crianças do concelho.
Isabel Valadas faleceu a 9 de Julho de 2008, vítima de doença.

O dever de justiça impõe o reconhecimento público pela forma como, não sendo de Peso da
Régua, se dedicou a esta terra como sua e lhe deu o melhor de si mesma.
O Município do Peso da Régua manifesta pesar pela sua morte e apresenta sentidas
condolências a toda a família.
Assim:
Proponho a aprovação de Voto de Pesar pelo Município do Peso da Régua.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de pesar. Mais deliberou que seja
informada a família do teor desta deliberação.

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUÇÃO DE CENTRO
ESCOLAR DE PESO DA RÉGUA + JI
156 - Foi presente a informação nº 181 /2008 da Divisão de Obras Públicas , acompanhada do
programa de concurso e caderno de encargos referente à
construção em epígrafe.
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos Vereadores do Partidos Socialista,
aprovar o projecto apresentado, bem como o programa do concurso e caderno de encargos.
Mais deliberou, mandar abrir o respectivo concurso.
Os Vereadores do Partido Socialista declararam para a acta que desconheciam o processo,
informação dos serviços da validade e conformidade do projecto e se este preenchia todos os
pressupostos legais.

CONSTRUÇÃO DE CENTRO
ESCOLAR DE GODIM EB1+ JI
157 - Foi presente a informação nº 182/2008 da Divisão de Obras Publicas, acompanhada do
programa de concurso e caderno de encargos referente à construção em epígrafe.
A Câmara deliberou, por maioria com a abstenção dos Vereadores do Partidos Socialista,
aprovar o projecto apresentado, bem como o programa do concurso e caderno de encargos.
Mais deliberou, mandar abrir o respectivo concurso.
Os Vereadores do Partido Socialista declararam para a acta que desconheciam o processo,
informação dos serviços da validade e conformidade do projecto e se este preenchia todos os
pressupostos legais.
E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram onze horas e trinta minutos, da
qual se lavrou a presente acta que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada.

