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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE 6 DE JUNHO 2019

Nº 12 /2019
PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.
VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Eduardo José de Sousa
Cardoso, Eduardo Jorge Ribeiro Pinto, Maria José Fernandes Lacerda, Maria do Céu Ribeiro
Ramos, e Bruno Miguel Botelho Gonçalves.
SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira.
OUTRAS PRESENÇAS: Reunião Pública sem presenças.
HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.
ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção da Vereadora Maria
José Fernandes Lacerda, por não ter estado presente.
INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Sr. Presidente informou
verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.
Reunimos:
· Presidente da Direção da Associação Amigos Abeira Douro;
· Direção da Associação “Os Chaquiços”;
· Comandante do Comando Territorial de Vila Real da Guarda Nacional Republicana;
· Responsáveis pela Associação Juvenil de Poiares;
· Presidente da CP – Comboios de Portugal;
· Diretor da Fundação Museu do Douro e a pintora Armanda Passos.
Organizámos:
· Final Internacional do concurso “Best Global Model Of The Year”;
· A iniciativa “Taste in Douro” em parceria com o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto,
realizada no AUDIR – Auditório Municipal do Peso da Régua;
· A Tertúlia “Conversas à Quinta na Quinta”, com prova de vinhos comentada, realizada na
Quinta do Vallado;
· A Iniciativa “Notas do Vinho”;
· O Concurso de Vinhos do Douro em parceria com a Confraria dos Enófilos do Douro,
realizado no AUDIR – Auditório Municipal do Peso da Régua;
· Comemoração do Dia Mundial do Ambiente com os alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do
Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia;

· Conjuntamente com o Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia na organização da
comemoração do Dia Mundial da Criança, realizadas nos Centros Escolares da Alameda e
Alagoas.
Colaborámos com:
· Running Wonders na organização da EDP XIV Meia Maratona do Douro Vinhateiro;
· Grupo de Dadores de Sangue – Hora Especial na organização do 1.º Congresso a Saúde na
Idade Sénior”, realizado no AUDIR- Auditório Municipal;
· Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta do Peso da Régua, Agrupamento de
Escolas João de Araújo Correia, Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do Rodo,
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Peso da Régua e o Plano Integrado Inovador
do Combate ao Insucesso Escolar a ação informação sob o tema “Flexibilidade Curricular”;
· Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e com a União Distrital de
Instituições de Particulares de Solidariedade Social de Vila Real na organização da XIII Chama
da Solidariedade.
Efetuámos:
· Reunião de trabalho entre responsáveis da EDP Distribuição e Presidentes de Junta de
Freguesia do Concelho;
· Reunião de trabalho com Comandante Distrital de Operações e Socorro de Vila Real,
Comandante do Corpo Ativo da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Peso da
Régua, Comandante do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana do Peso da Régua,
responsável pela Cruz Vermelha Portuguesa e responsável da Globalsport.
Participámos:
· Reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Douro.
Estivemos presentes:
· Festas da Ascensão em Godim;
· Festival de Folclore da Ascensão, organizado pelo Rancho Folclórico e Teatral de São José
de Godim;
· Jantar comemorativo organizado pela Associação Desportiva de Godim;
Caminhada dos amigos paraquedistas organizada pela Associação de Paraquedistas de Vila
Real – Trás-os-Montes e Alto Douro;
· 12.º Encontro de Grupos de Bombos organizado pelo Grupo Cultural, Recreativo e Desportivo
de Vilarinho dos Freires (Bot’Abaixo).
A próxima reunião de câmara que se iria realizar no próximo dia 20 de junho, por ser feriado
nacional, vai-se realizar no dia 18 de junho pelas 9,30 horas.
Todos os Vereadores ficaram cientes desta alteração.
Pelo Sr. Presidente da Câmara foi presente o Voto de Pesar do teor seguinte:
“Agustina Bessa Luís nasceu em Vila-Meã, Amarante, a 15 de outubro de 1922. Era filha de
Artur Teixeira Bessa e de Laura Jurado Ferreira. O pai provinha de uma família de Vila Meã e a
mãe era filha de uma senhora espanhola e de um português, natural de Loureiro, Peso da
Régua.

Agustina Bessa-Luís viveu durante algum tempo em Godim, na casa de família da sua mãe. A
relação de afetividade que desenvolveu com o Douro, durante a sua infância e adolescência,
marcou fortemente a obra pela qual a escritora é reconhecida.
Estreou-se como romancista em 1948, com a novela Mundo Fechado. Seguiu-se a obra
Contos Impopulares, escritos entre 1951 e 1953.
Em 1953, Agustina Bessa-Luís publicou aquela que é apontada como a sua obra mais notável
– A Sibila, à qual foi atribuído o prémio Delfim Guimarães e o Prémio Eça de Queiroz.
Algumas das obras de Agustina Bessa-Luís foram adaptadas no cinema por Manoel de
Oliveira, a primeira das quais Francisca, inspirado em Fanny Owen (1980); Vale Abraão
(1991/1992); O Convento, inspirado nas Terras do Risco (1995); Party (1996); Inquietude,
inspirado no conto A Mãe de um Rio (1981); O Princípio da Incerteza (2001), O Espelho
Mágico, adaptado do romance A Alma dos Ricos (2005).
Em 2009, foi a vez de João Botelho adaptar a obra A Corte do Norte.
Agustina Bessa-Luís teve também algumas obras adaptadas ao teatro, a primeira das quais As
Fúrias, por Filipe La Féria, no Teatro Nacional D. Maria II, em 1995.
Agustina Bessa-Luís tornou-se conhecida não só como romancista, mas também como autora
de peças de teatro, guiões para cinema, biografias, ensaios, livros infantis.
Agustina Bessa-Luís é, sem dúvida, a escritora mais importante na ficção portuguesa
contemporânea.
Peso da Régua e o Douro agradecem-lhe toda a atenção e carinho que lhes dispensou nas
inúmeras páginas que lhes dedicou.
A Câmara Municipal do Peso da Régua reconhece-a como uma figura incontornável da cultura
portuguesa e agradece o legado que deixa a Portugal e ao Mundo.
A Câmara Municipal do Peso da Régua manifesta pesar pela sua morte e apresenta sentidas
condolências a toda a sua família.
Assim:
Proponho a aprovação de Voto de Pesar pela Câmara Municipal do Peso da Régua.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

132-TESOURARIA
Balancete – Período de 23 de maio /2019 a 05 de junho de 2019 – Saldo do dia 5 de junho –
Duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa euros e dezanove cêntimos.

133-REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA
A Câmara deliberou por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, concordar com o
documento apresentado.
Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.

134-AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO
DE EMLP, AO ABRIGO DO ART.º 51º, Nº 1, DA
LEI Nº 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA SUA
ATUAL REDAÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM
PROJETO DE INVESTIMENTO MUNICIPAL
COFINANCIADO PELO FEADER – IFAP –
OPERAÇÃO: PDR2020-10.2.1.4 – FEADER045036 – MERCAL – MERCADO LOCAL DE
PRODUTORES, ATÉ AO MONTANTE DE
95.065,79 €, CORRESPONDENTE À
CONTRAPARTIDA NACIONAL DE
INVESTIMENTO MUNICIPAL / RELATÓRIO
FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
A Câmara deliberou por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, concordar com o
documento apresentado.
Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.
O Vereador Bruno Miguel Botelho Gonçalves não participou nesta deliberação.

135-AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO
DE EMLP, AO ABRIGO DO ART.º 51º, Nº 1, DA
LEI Nº 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO, NA
ATUAL REDAÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM
PROJETOS DE INVESTIMENTO, ATÉ AO
MONTANTE DE 815.937,03 €,
CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA
NACIONAL DE INVESTIMENTO MUNICIPAL”/
RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS
PROPOSTAS
A Câmara deliberou por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, concordar com o
documento apresentado.
Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.
O Vereador Bruno Miguel Botelho Gonçalves não participou nesta deliberação.

136-FARTURAS PINTO DE CARLOS E
ANTÓNIO PINTO FARTURAS LDª
-Foi presente um requerimento de Carlos e António Pinto Ldª a requerer autorização para a
instalação móvel de serviço de restauração ocasional de farturas para o período de 18/07/2019
a 25/07/2019.
A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, condicionado à indicação pelos
serviços, do local da instalação.

137-PROTOCOLO DE PARCERIA
ARDAD
PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO,
ACOMPANHAMENTO E REABILITAÇÃO
SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
( CAARPD )
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o protocolo.
138- JUNTA DE FREGUESIA DE LOUREIRO
FESTA EM HONRA DE S.PEDRO LOUREIRO
Foi presente um requerimento da Junta de Freguesia de Loureiro a requerer autorização para o
lançamento de fogo para os festejos em Honra de S. Pedro de Loureiro, a decorrer nos dias
28,29 e 30 de junho, no Lugar da Igreja, assim como a isenção de taxas.
Traz informação das taxas e Licenças do teor seguinte:
“ Em virtude do lançamento do fogo de artifício se efetuar em zona rural e fora do período
critico, o mesmo está dispensado das condicionantes impostas pelo D.L. 124/06, de 28/06,
alterado e republicado pela Lei n.º 76/2017 de 17/08, devendo ser emitido parecer pelo
Gabinete Técnico Florestal.
Quanto à isenção do pagamento da licença, nos termos do n.º 1 do art.º 26 do regulamento de
liquidação e cobrança de taxas municipais, as freguesias estão isentas do pagamento das
taxas e demais receitas previstas na nossa tabela.
A Câmara deliberou por unanimidade isentar as respetivas taxas.

139-ASSOCIAÇÃO AMIGOS ABEIRA DOURO
FESTEJOS DE S. JOÃO DO RIO/2019
Foi presente um requerimento da Associação Amigos Abeira Douro a requerer apoio e isenção
das taxas para a realização dos espetáculos, procissão, marcha do S. João do Rio e arraial a
decorrer nos dias 21,22 e 23 de junho, no Cais da Régua.
Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:
“ … Em virtude do lançamento do fogo de artifício, se efetuar em zona urbana e fora do período
critico o mesmo está dispensado das condicionantes impostas pelo D.L. 124/06, de 28/06,
alterado e republicado pela Lei nº 76/2017, de 14/08, no entanto deverá ser emitido parecer
pelo Gabinete Técnico Florestal.
A taxa a pagar é de 12,32 €.
Quanto á isenção de pagamento solicitada e sem prejuízo das isenções previstas e em vigor, a
câmara municipal poderá ainda conceder isenções do pagamento de taxas ao Município, ás
pessoas coletivas de direito público, pessoas coletivas de utilidade pública, instituições
particulares de solidariedade social, associações culturais, desportivas e recreativas
legalmente constituídas, associações e comissões de moradores e cooperativas de habitação

económica, somente quanto a atos e factos que se destinem diretamente á realização dos seus
fins”.
A Câmara deliberou por unanimidade isentar as respetivas taxas.

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS

140-REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO
DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS –
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO
(CIM DOURO)
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a nova minuta do contrato.
Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal.
141-AEP GRUPO 116 – LOUREIRO
PEDIDO DE SUBSÍDIO
Foi presente uma informação da DDSE a solicitar um subsídio para a realização de atividades
do 35º aniversário do Grupo AEP – Loureiro.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 1 250,00 €.

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO
TERRITÓRIO

142-MARIA HELENA ALVES DO CASTELO
MARQUES
COVELINHAS
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA
INSTALAÇÃO DE STAND
-Foi presente um requerimento de Maria Helena Alves do Castelo Marques, Freguesia de
Covelinhas, Concelho de Peso da Régua, a requerer autorização para uma licença de
ocupação de um espaço de domínio público, para instalação do “Stand” de venda de gelados
pelo prazo de 12 meses.
Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:
“ No âmbito do pedido e atendendo que a ocupação do espaço público para a instalação do
stand de vendas de gelados se enquadra nas condições anteriormente aprovadas, nada a opor
ao pedido pelo prazo de 12 meses, mediante o pagamento de taxas devidas”.
A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido de acordo com a informação dos
serviços.

143-PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DO
PESO DA RÉGUA E AS INFRAESTRUTURAS
DE PORTUGAL – ILUMINAÇÃO PONTE
METÁLICA
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o protocolo.

144-ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVOS
À REABILITAÇÃO URBANA
Foi presente a informação dos serviços do teor seguinte:
“ … Propõe-se:
A elaboração de projeto de “Regulamento Municipal de Incentivos à Reabilitação Urbana” que
consagrará o quadro de apoio e benefícios às operações urbanísticas.
Considerando o previsto no Decreto-Lei nº 4/2015 de 17 de janeiro (Código do Procedimento
Administrativo – CPA), deve ainda a câmara deliberar:
Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do
regulamento se processe através de requerimento a dirigir ao Presidente da Câmara,
identificando devidamente o requerente e o procedimento;
Que a referida constituição como interessados seja requerida no prazo máximo de 10 dias
úteis, a contar da publicação no sítio do Município na internet e a apresentação de contributos
no prazo máximo de 30 dias a contar da mesma data;
Que se proceda à publicitação no sítio do Município na Internet do início do procedimento, nos
termos previstos no art.º 98º do CPA.
Aprovado este regulamento, por deliberação da Assembleia Municipal segundo proposta da
Câmara, e o quadro de benefícios fiscais incluso, ficará consubstanciada em pleno a
aprovação das ARU´s com a publicação através de Aviso na 2ª Série do Diário da Republica e
divulgação na página eletrónica do município e, em simultâneo, o envio ao Instituto de
Habitação e de Reabilitação Urbana I.P, do respetivo ato de aprovação, conforme o previsto
no art.º 13º da Lei nº 32/2012, na sua versão mais recente”.
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços, mandando
proceder em sua conformidade.
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 ata que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada.

