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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 24 DE OUTUBRO 2019 

 

Nº 22 /2019 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Eduardo José de Sousa 

Cardoso, Maria José Fernandes Lacerda, Eduardo Jorge Ribeiro Pinto, Maria do Céu Ribeiro 

Ramos.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Bruno Miguel Botelho Gonçalves, Vereador.  

SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de Divisão Administrativa e 

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Vereador Eduardo 

José de Sousa Cardoso 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 Rancho Folclórico Recreativo de Godim;  

· Diretor do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia;  

· Provedor da Santa Casa da Misericórdia;  

· Comandante do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana do Peso da Régua;  

· Secretário-geral da Associação de Municípios Portugueses do Vinho;  

· Direção do Centro Social e Paroquial D. Manuel Viera de Matos;  

· Responsável pela Direção do Agrupamento de Escuteiros 282 de Godim;  

· Responsáveis pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal;  

Organizámos:  

· Festival Internacional de Tango “Tangodouro”;  

Colaborámos:  

· Com a Radio Televisão Portuguesa, na organização do programa “Prós-e-Contras”, realizado 

no AUDIR – Auditório Municipal do Peso da Régua;  

· Com o Crédito Agricola, na organização do 6.º Concurso de vinhos do Crédito Agricola 

realizado no AUDIR – Auditório Municipal do Peso da Régua;  

· Associação Douro Inédito na organização do 2.º Festival das Sopas e do “Binho” realizado em 

Poiares;  

Participámos:  



 

· Assembleia-geral da Associação A2000;  

Estivemos presentes:  

· Abertura Festa do Vinho e das Vindimas 2019 de Bucelas;  

· Abertura da Feira da Maçã 2019, em Armamar;  

· 6.º aniversário da Associação “Godibombos”;  

· 47.ª Edição do Rali à Régua, organizado pelo Clube Automóvel da Régua;  

O Presidente informou:  

- Das atividades efetuadas, no concelho, por um grupo denominado “ Tango Douro 

Associação”, que é um encontro de gentes de vários países que se reúnem informalmente para 

desenvolver atividades.  

- Da existência de uma reunião na próxima terça feira com o Presidente da Câmara de Mesão 

Frio e o turismo do Douro e Norte sobre o projeto do complexo das Caldas do Moledo.  

- Da dinâmica do evento sopas e “ Binhos “ efetuada na freguesia de Poiares.  

- Realização da homenagem aos antigos combatentes, com o descerramento de um 

monumento no Largo 25 de Abril.  

- Da tomada de conhecimento e intenção da CP em suprimir comboios na linha do 

Porto/Pocinho, mas que, e após contacto com o Presidente da CP, se veio a verificar que essa 

supressão não se iria efetuar.  

Sobre o Programa Prós e Contras transmitido pela RTP1, a partir do AUDIR, foi analisado o 

que de mais importante nele foi tratado.  

O Vereador do PS Agostinho Gonçalves Alves da Santa opinou que achou estranho não ter 

sido convidado para o programa, por ser o único a deter dados económicos fiáveis daquele 

organismo. Também afirmou que independentemente do parecer do tribunal de contas, é seu 

entendimento que a Casa do Douro criará uma dinâmica na defesa dos seus interesses.  

O Presidente da Câmara agendou uma reunião extraordinária para o próximo dia 31 (Quinta-

Feira), a realizar pelas 9,30h, com os seguintes pontos de trabalho:  

- Plano & Orçamento 2020;  

- Aprovação da minuta do protocolo de entendimento, com a Câmara Municipal de Mesão Frio 

sobre o complexo dos terrenos das Caldas do Moledo.  

- Aprovação dos princípios funcionais da remodelação e reabilitação do Hospital D. Luís I.  

Os Vereadores presentes ficaram cientes desta reunião.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

235-TESOURARIA 

Balancete – Período de 10 de outubro /2019 a 23 de outubro de 2019 – Saldo do dia 23 de 

outubro – Oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta euros e sessenta e cinco 

cêntimos.  

 

236-DOURO INÉDITO 



 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL 

POIARES 

FESTIVAL DAS SOPAS E DO “BINHO” 

Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento da Associação 

Recreativa, Desportiva e Cultural de Poiares sobre a isenção de taxas para a realização do 

Festival das Sopas e do “Binho” em Poiares.  

A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho isentando as respetivas taxas.  

 

237-ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

A COLETIVIDADE CLUBE DE PESCA 

E COMPETIÇÃO REGUENSE 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 750,00 €.  

 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS 

 

238-HELENA MARIA CARDOSO FERREIRA 

MEDIDAS DE APOIO DE AÇÃO SOCIAL 

ESCOLAR PARA O SEU EDUCANDO 

Foi presente uma informação da DDSE sobre as medidas de apoio à munícipe Helena Maria 

Cardoso Ferreira do pagamento das refeições escolares da sua educanda Yara Ferreira 

Barbosa.  

A Câmara deliberou por unanimidade isentar o pagamento das referidas refeições.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

239-JOSÉ MANUEL DA FONSECA SILVA 

LUGAR DE SOBRE A FONTE 

SEDIELOS PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de José Manuel da Fonseca Silva a requerer parecer favorável à 

constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz com o artº 535-B no Lugar 

de Sobre a Fonte, Sedielos.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ Nada a opor. Propõe-se parecer favorável à constituição de compropriedade para o prédio 

rústico com o art.º 535-B, sob o prédio descrito na CRP sob o nº 801/20120717, nos termos do 

artigo 54º da Lei nº 64/2003, de 23/08, com emissão da competente certidão.  

Da constituição do número de compartes de prédios rústicos, não resulta o direito ao 

parcelamento físico do prédio em violação do RJUE”.  



 

Mais se propõe notificar o requerente para no prazo de 15 dias, esclarecer a Câmara 

Municipal, quanto as edificações erigidas no prédio acima descrito, que tendo em conta a 

informação do GF”.  

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.  

 

 


