ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 19 DE NOVEMBRO 2020
Nº 24 /2020
PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves. ------------------------------------------------------VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Eduardo Jorge
Ribeiro Pinto, Eduardo José de Sousa Cardoso, Maria José Fernandes Lacerda, Maria
do Céu Ribeiro Ramos, Bruno Miguel Botelho Gonçalves. ----------------------------------SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira. ---------------------------------------------------------------------HORA DE ABERTURA: 9.30 horas. ----------------------------------------------------------ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade. -----------------------INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Sr. Presidente
informou verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena. -----------Reunimos: -------------------------------------------------------------------------------------------· Responsáveis pelas Infraestruturas de Portugal; ----------------------------------------------· Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua; -------------------------------Participámos: ----------------------------------------------------------------------------------------· Reunião com os responsáveis pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Douro I –
Marão e Douro Norte e as Câmara Municipais da sua área territorial; ----------------------· Reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil de Vila Real; ---------------------------· Reunião do Conselho Consultivo da APDL; --------------------------------------------------Efetuámos: ------------------------------------------------------------------------------------------· Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil; -----------------------------------------O Presidente da Câmara agendou uma reunião extraordinária para o próximo dia 26 de
novembro, a realizar pelas 9,30h, com os seguintes pontos de trabalho: -------------------- Plano & Orçamento 2021- ----------------------------------------------------------------------- Revitalização do Balneário Termal Para ------------------------------------------------------Fins Terapêuticos das Caldas Do Moledo – ----------------------------------------------------Peso Da Rágua -------------------------------------------------------------------------------------Os Vereadores presentes ficaram cientes desta reunião. --------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
198 - TESOURARIA
Balancete – Período de 5 de novembro /2020 a 18 de novembro 2020 – Saldo do dia 18
de novembro – Setecentos e vinte e um mil, cento e oitenta euros e sessenta e sete
cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------199 - APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO
DE COOPERAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO
DO HOSPITAL D. LUIS I
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a minuta do protocolo
apresentado, enviando-o para aprovação à Assembleia Municipal. ------------------------200 - APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO
DE CONSÓRCIO PARA A REQUALIFICAÇÃO
E GESTÃO DO COMPLEXO TERMAL DAS
CALDAS DO MOLEDO E DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
PARA A REQUALIFICAÇÃO E GESTÃO DO

PATRIMÓNIO DO COMPLEXO TERMAL
DAS CALDAS DO MOLEDO
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com as minutas do contrato
apresentado, enviando-o para aprovação à Assembleia Municipal. ------------------------201 - FARTURAS PINTO DE
CARLOS E ANTÓNIO PINTO FARTURAS LDª
Foi presente um requerimento de Carlos e António Pinto Farturas Ldª a requerer
autorização de ocupação de espaço público para a instalação móvel/amovível de serviço
de restauração ocasional de farturas, a instalar na Avª de Ovar ( Parque Sirius ) nos dias
19,20,21,27,28,29 de novembro e de 04 a 20 de dezembro de 2020. ----------------------A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido. ----------------------------------202 -PROPOSTA DE CEDÊNCIA DE EDIFÍCIO
DA ESCOLA EB DE VILARINHO DOS FREIRES
“COMODATO PELO PRAZO SUPERIOR A 20 ANOS”.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS
203 - PROJETO DA N222
PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
COM FINS TURISTICOS
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto e proposta apresentada no
valor de 4 828,12 €. --------------------------------------------------------------------------------204 - LISTA ORDENADA PROVISÓRIA DE
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
A Câmara deliberou por unanimidade, concordar com a lista provisória apresentada,
atribuir a bolsa de estudo de 750,00 € a todas as candidaturas cuja capitação seja
inferior ao valor do IAS (438,81€). --------------------------------------------------------------205 - MEDIDAS DE APOIO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
TRANSPORTE
Foi presente uma informação da DDSE em nome de Maria Helena Cardoso Ferreira
sobre o pedido de apoio na isenção da refeição da educanda Yara Ferreira Barbosa,
matriculada no Centro Escolar das Alagoas no 4º ano. ---------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a isenção da refeição à aluna acima
identificada. -----------------------------------------------------------------------------------------206 – PROPOSTA –
MEDIDAS DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL
Pelo Vereador em Regime de Permanência foi presente a seguinte proposta: ------------Tendo em conta o estado de pandemia provocada pelo novo Coronavírus- COVID 19,
foram aprovadas um pacote de 33 medidas de apoio às famílias, empresas e setor social
Contudo, e considerando as medidas definidas pelo Governo, no âmbito do atual Estado
de Emergência, aprovado pelo Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6
de novembro acreditamos que se torna imprescindível criar medidas complementares de
apoio às áreas mais afetadas, comércio e restauração. ----------------------------------------Face ao exposto, e ao abrigo do disposto nos artigos 23.º, n.º 2, alíneas h), k) e m) e 32.º
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, proponho a
aprovação das seguintes medidas: ----------------------------------------------------------------
Emissão de vale, no valor de 1€/m3 de água, distribuído em anexo ao recibo, que
chegará em novembro, para que as famílias usufruam do mesmo durante o mês de
dezembro, podendo ser descontado no comércio tradicional e restauração; ---------------
Devolução do IMI a quem exerce a exploração dos restaurantes, sejam eles
proprietários ou arrendatários, referente a dois meses de 2020, através de candidatura

junto da Associação Comercial e Industrial dos concelhos do Peso da Régua, Santa
Marta de Penaguião e Mesão Frio (ACIR); -----------------------------------------------------
Isenção das tarifas fixas de água e saneamento ao comércio e restauração,
referentes aos meses de novembro e dezembro. -----------------------------------------------Com estas medidas complementares, pretende-se apoiar as famílias, o comércio e a
restauração, na certeza de que a recuperação económica depende da ajuda prestada nesta
fase crucial. ------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ------------------DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
207 - RELATÓRIO FINAL
REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS DO
BAIRRO DIOCESE DE VILA REAL
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Câmara deliberou por unanimidade adjudicar a empreitada referida à firma “
Manuel Joaquim Caldeira, Ldª “, no valor de 793 766,72 €. --------------------------------208 - MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA DE
“REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DO BAIRRO
AVENIDA DIOCESE DE VILA REAL –
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato apresentado. -----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.-----------------------------------------------------------------------------------------------

