ATA

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

DE 9 DE MAIO 2019

Nº 10 /2019
PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.
VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Eduardo Jorge Ribeiro
Pinto, Maria do Céu Ribeiro Ramos, Maria José Fernandes Lacerda, e Bruno Miguel Botelho
Gonçalves.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Eduardo José de Sousa Cardoso, Vereador.
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 do Vereador Eduardo
Jorge Ribeiro Pinto 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:
· Direção do Grupo de Cantares “Os Rabelos do Douro”;
· Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da
Régua;
· Direção da Confraria dos Enófilos do Douro;
· Administradores da Dourogás SGPS;
Organizámos:
· Organizámos a XII Assembleia Municipal Jovem, no âmbito das comemorações do 45º
aniversário do 25 de Abril, com alunos da Escola EB 2/3 do Peso da Régua;
· Organizámos as comemorações do 45º aniversário do 25 de Abril;
· A prova de ciclismo Douro Granfondo 2019 conjuntamente com a BIKESERVICE;
· Iniciativa “Canções, rimas e jogos de roda, do tempo dos avós” com a participação das
Instituições Particulares de Solidariedade Social, realizada no AUDIR – Auditório Municipal do
Peso da Régua;
Colaborámos com:
· Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia na organização da 1.ª Caminhada “Pelo
Ambiente Pela Solidariedade”;
Efetuámos:

· Visita de trabalho à Freguesia de Fontelas;
· Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Peso da Régua;
Participámos:
· Reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Douro;
Estivemos presentes:
· Convívio organizado pela Casa do Povo de Godim;
· Homenagem do Clube Caça e Pesca do Alto Douro ao Eng. Joaquim Pinto;
· IV Encontro de Tunas da Universidade Sénior do Peso da Régua, realizado no Teatrinho
Reguense;
· 1.ª Caminhada Solidária organizada pela Casa do Povo de Godim e pela Secção de
Caminheiros do Clube de Caça e Pesca do Alto Douro;
· Comemorações do 41.º aniversário da Associação Desportiva de Godim;
· Inauguração da sede do Rancho Folclórico e Recreativo de Godim;

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

95-TESOURARIA
Balancete – Período de 24 de abril /2019 a 08 de maio de 2019 – Saldo do dia 8 de maio –
Trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e um euros e sessenta e sete cêntimos.
96-CERCIMARANTE – CAMPANHA
PIRILAMPO MÁGICO 2019
No seguimento da deliberação n.º 72 de 11/04/2019, foi novamente presente o processo.
A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.

97-RESTAURANTE QUINTA S.DOMINGOS
PESO DA RÉGUA
PEDIDO DE LICENÇA DE RUIDO
Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento do
Restaurante Quinta S. Domingos a requerer licença de ruído para o evento musical no dia 4 de
maio.
Traz informação dos serviços do teor seguinte:
“ De acordo com o n.º 1 do art.º 15 do Dec.Lei 9/2007 de 17/01, cabe ao Município autorizar a
realização de atividades ruidosas temporárias. O requerido encontra-se tipificado na alínea f)
do n.º 1 do art.º 2 e possui todos os elementos estipulados no n.º 2 do art.º 15 da referida lei.
A taxa a pagar é de 15,20 €”.
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho.

98-PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE COBRANÇA
DE CONHECIMENTOS DEBITADOS À
TESOURARIA
A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento.

99-CARLOS E ANTÓNIO PINTO-FARTURAS
AVENIDA DE OVAR –
FEIRA DO LIVRO DOURO E MEIA MARATONA
Foi presente um pedido de autorização e licenciamento de ocupação de espaço para a
instalação móvel/amovível de serviço de restauração ocasional de farturas, a instalar na
Avenida de Ovar (Parque Sirius), para a Feira do Livro Douro e Meia Maratona, no período de
11/5/2019 a 26/05/2019.
Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:
“ O requerido encontra-se previsto no nº 181 do Capitulo III, Ocupação da Via Pública
(atrelados estacionados para o exercício de comércio e indústria), da tabela de taxas
municipais.
Mais informo que, a taxa a pagar é de 35,40 € por dia e 35,70 € a partir do dia 15/5.
O local pretendido é o mesmo de ocasiões anteriores (Parque de estacionamento da Sirius).
A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido.

100-PROPOSTA
VOTO DE LOUVOR ÀS EQUIPAS DE JUNIORES
E DE JUVENIS DO SPORT CLUBE DA RÉGUA
Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte:
“ Na época 2018/2019, as equipas de futebol de juvenis e de juniores do Sport Clube da Régua
conseguiram a subida aos nacionais, tendo inclusive a equipa de juniores se consagrado
campeã no seu escalão.
Estes resultados premeiam o investimento feito pelas Associações na formação de atletas que
se distinguem pela enorme competência, pelo desportivismo e pela dedicação com que
envergam a camisola do Clube, engrandecendo-o.
O Município do Peso da Régua considera que o desempenho desportivo destas Associações
tem sido decisivo para a consolidação da posição de Peso da Régua no panorama desportivo
regional e nacional. Este desempenho contribui para a melhoria das infraestruturas desportivas
existentes, bem como para a promoção de eventos nacionais e internacionais. Trata-se de um
trabalho feito por pessoas que dedicam o melhor de si ao seu Clube e, por conseguinte, à
elevação do concelho.
O Município do Peso da Régua considera ser importante o reconhecimento público no mérito
desportivo de cada uma delas. Assim, propõe-se a atribuição de Louvor a cada uma das
equipas do Sport Club da Régua.

Mais se propõe que as mesmas sejam recebidas em cerimónia oficial, a realizar-se no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, em data a definir, de modo a que o reconhecimento proposto
tenha a dimensão que merece”.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS

101-REVISÃO DAS MEDIDAS DE APOIO DE
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – PASSE ESCOLAR
-Foi presente uma informação da DDSE sobre a possibilidade de isenção do pagamento do
passe escolar até ao final do ano letivo 2018/2019, devido a problemas económicos do
agregado familiar.
A Câmara deliberou por unanimidade isentar o referido pagamento.

102-RANCHO FOLCLÓRICO E TEATRAL DE S.
JOSÉ DE GODIM
PEDIDO DE SUBSIDIO PARA COMEMORAÇÃO
DE ANIVERSÁRIO
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 1 250,00 €.

103-ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA
QUERIDA TRADIÇÃO
PEDIDO DE SUBSÍDIO
FESTA DA ASCENSÃO
Foi presente uma informação da DDSE sobre um pedido de subsídio para a organização das
Festas da Ascensão a realizar nos dias 30,31 de maio e 1 e 2 de junho.
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 1 500,00 €.

104-PROTOCOLO UGT VILA REAL
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o protocolo, cedendo instalações para a
realização de formação por parte da UGT.

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO
TERRITÓRIO

105-JOAQUIM TEIXEIRA CORREIA
SOUTO DO VALE-CANELAS
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE

Foi presente um requerimento de Joaquim Teixeira Correia a requerer parecer favorável para a
constituição de compropriedade do prédio rústico, inscrito na matriz sob o art.º nº 60-F da
União de Freguesias Poiares/Canelas.
Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:
“ … CONCLUSÃO:
Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade
do prédio rústico, com a emissão da competente certidão”.
A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.
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.

