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ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 22 DE OUTUBRO 2020 

 

Nº 22 /2020 

 

PRESIDENTE: Eduardo Jorge Ribeiro Pinto. ------------------------------------------------ 

VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Maria José 

Fernandes Lacerda, Eduardo José de Sousa Cardoso, Maria do Céu Ribeiro Ramos, 

Bruno Miguel Botelho Gonçalves. ---------------------------------------------------------------- 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: José Manuel Gonçalves, Presidente. -------------------- 

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: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Presidente do Conselho de Administração da APDL – Administração dos Portos do 

Douro, Leixões e Viana do Castelo; -------------------------------------------------------------- 

· Responsáveis da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente e APDL – Administração dos Portos do 

Douro, Leixões e Viana do Castelo; -------------------------------------------------------------- 

· Diretor da Direção Regional de Cultura do Norte; -------------------------------------------- 

· Presidente da Associação Comercial e Industrial dos Conselhos de Peso da Régua, 

Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio; -------------------------------------------------------- 

· Diretor Clínico do Agrupamento de Centros de Saúde do Douro I – Marão e Douro 

Norte; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Provedor da Santa casa da Misericórdia do Peso da Régua; --------------------------------- 

Participámos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

· Reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil; -------------------------------------------- 

· Reunião do Conselho de Administração da Empresa Intermunicipal Águas do Interior 

Norte; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Reunião do Conselho Geral da Escola Profissional do Desenvolvimento Rural do 

Rodo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efetuámos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Visita ao Complexo Termal das Caldas do Moledo com a presença da Secretária de 

Estado do Turismo; --------------------------------------------------------------------------------- 

· Visitas de trabalho às Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho; --- 

· Reunião do Plenário da Rede Social do Peso da Régua; ------------------------------------- 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

183-TESOURARIA 

Balancete – Período de 8 de outubro /2020 a 21 de outubro 2020 – Saldo do dia 21 de 

outubro – Quinhentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta e três euros e quarenta e oito 

cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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184-PROPOSTA 

ÁGUA / IPSS 

Pelo Vereador em Regime de Permanência foi presente a proposta do teor seguinte: ----- 

“… Com a criação da Empresa Intermunicipal de águas do interior norte, as instituições 

particulares de solidariedade social e as instituições associativas do concelho sofreram 

uma alteração significativa do seu tarifário. ----------------------------------------------------- 

O município de Peso da Régua reconhece a necessidade de, como já acontece para os 

clientes particulares e comerciais, de efetuar um ajustamento no tarifário para estas 

instituições. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propomos que as seguintes instituições passem a pagar o custo do m3 da Água 0,55 e o 

custo do m3 do saneamento 0,66 e as respetivas taxas, pagando o Município através de 

um subsídio o remanescente da fatura”. ---------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ------------------- 

185-PROPOSTA 

CONCURSO CIDADES DO VINHO 

Pelo Presidente da Câmara foi presente a proposta do teor seguinte: ----------------------- 

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------- 

- O Município do Peso da Régua é associado da Associação de Municípios Portugueses 

do Vinho (AMPV) decorrendo daí o dever de empenhamento no robustecimento das 

suas atividades, na certeza que daí advirá um ganho para a atividade económica 

preponderante, a Vitivinicultura e a atividade enoturística ao nível dos Municípios 

associados; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Em 2019, Peso da Régua desenvolveu o projeto Cidade do Vinho, situação que traz 

responsabilidades de continuidade de atividades de promoção do território, dos vinhos e 

da atividade enoturística; --------------------------------------------------------------------------- 

- No longo período de desenvolvimento do estado pandémico Covid-19, os produtores 

da região demarcada do Douro e os de Peso da Régua, em especial, acumularam 

prejuízos acentuados, com as dificuldades e a obstaculização à circulação de pessoas e 

bens que é necessário continuar o processo de mitigação; ------------------------------------- 

- A Câmara Municipal, atenta ao quadro da atividade económica do Concelho e deste 

setor preponderante, em junho p.p., aderiu à plataforma de comércio digital “Smart 

Farmer”, na expectativa de através de circuitos curtos de comercialização colaborar com 

a necessidade emergente da venda on-line de vinhos e outros produtos de produção 

agrícola do Concelho; ------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho que a Câmara Municipal, na sua reunião de 22 de outubro de 2020, delibere 

aprovar as seguintes iniciativas: ------------------------------------------------------------------- 

- Concurso Cidades do Vinho (Portugal Wine City Callenge) que se realizará em Lagoa, 

no Convento de São José, entre 26 e 29 de novembro de 2020: ------------------------------ 

Que a Câmara Municipal assuma o compromisso de pagar à AMPV a inscrição de um 

vinho por produtor do Concelho que terá de ser inscrito, por cada um, no portal: 

https://concursocidadesdovinho.pt/, bem como o transporte dos vinhos inscritos até 

Lagoa e, em 2021, o transporte para Itália. A inscrição neste concurso Nacional que tem 

o alto patrocínio do Presidente da República, implica a inscrição do Município e dos 

produtores da sua área territorial até 30 de outubro e a mesma dará, com um só custo de 

100,00€+IVA por amostra, acesso a inscrição automática à 19.ª Edição do Concurso 

Enológico Internacional Cidades do Vinho que se realizará em Castelvetro di Modena, 

entre 20 e 23 de maio. Junta-se em anexo o Regulamento do Concurso. ------------------- 
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- Edição física do Livro Digital “Territórios Vitivinícolas, Olivícolas e Corticeiros de 

Portugal” com capa personalizada de cada Município e integração Portal/Diretório de 

Enoturismo: enoturismo.pt ------------------------------------------------------------------------- 

Que a Câmara Municipal assuma o compromisso de pagar à AMPV a quantia de 

950,00€ + IVA, com vista à aquisição de 75 unidades do livro (já publicado na versão 

digital em http://ampv.pt/uploads/livro-ampv-digital20201007.pdf de que anexam as 

páginas dedicadas a Peso da Régua e pela integração no portal enoturismo.pt. que 

garantirá a apresentação do Município como destino enoturístico a visitar. ---------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ------------------- 

186-PEDIDO DE CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADE 

PAULO MANUEL MONTEIRO CARVALHOSA ROCHA 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o pedido da consolidação a partir de 

1/11/2020. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

187-ALTERAÇÃO DO TÍTULO DE CONCESSÃO 

AVELINO JOSÉ CAMPOS MARQUES 

LOJA NO MERCADO MUNICIPAL 

Foi presente um requerimento de Avelino José Campos Marques a solicitar autorização 

para a cedência da loja nº 49 do mercado municipal por motivos de saúde. ---------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços, 

autorizando o requerido, com o pagamento de 30 mensalidades de acordo com o 

estipulado no regulamento do mercado municipal. -------------------------------------------- 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS 

188-HABITAÇÃO SOCIAL  

ATRIBUIÇÃO DE FOGOS DEVOLUTOS 

A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento. --------------------------------- 

189-ESTRATÉGUA LOCAL DE HABITAÇÃO 

DE PESO DA RÉGUA 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o documento apresentado, 

enviando-o para aprovação à Assembleia Municipal. ----------------------------------------- 

190-PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE 

ARRENDATÁRIO POR FALECIMENTO 

DE ANTÓNIO MANUEL ALVES TEIXEIRA DIAS 

PARA O NOME DE MARIA CÂNDIDA RUALDE PINTO 

Foi presente uma informação da DDSE sobre um pedido de alteração da titularidade em 

virtude do falecimento do arrendatário, António Manuel Alves Teixeira Dias, cônjuge 

de Maria Cândida Rualde Pinto e consequente revisão do valor de renda do fogo sito no 

bairro Av. Diocese de Vila Real, Cave 3. -------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços, 

mandando proceder em sua conformidade. ------------------------------------------------------ 

191-MEDIDAS DE APOIO DE AÇÃO SOCIAL 

ESCOLAR – TRANSPORTE 

Foi presente uma informação da DDSE sobre o pedido de apoio na isenção do 

transporte da educanda Karolline Guevara Ferreira, filha de Patrícia Guevara e Jerónimo 

Monteiro Alves de Poiares, Peso da Régua. ----------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade isentar o pagamento do transporte escolar. ------ 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 

192-RELATÓRIO FINAL 

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DO BAIRRO 

JUNTA AUTÓNOMA DE ESTRADAS – 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
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ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA 

A Câmara deliberou por unanimidade adjudicar a empreitada acima mencionada à 

Firma Manuel Joaquim Caldeira Ldª, pelo valor de 379 702,24 €. -------------------------- 

193-IMPLEMENTAÇÃO DOS MODOS SUAVES NA 

AVª DR. MANUEL DE ARRIAGA 

PEDIDO DE ADIANTAMENTO 

Traz informação da DOPSU do teor seguinte: -------------------------------------------------- 

“ … Perante o exposto, não há inconveniente em aprovar o pedido de adiantamento, 

devendo o mesmo ser pago depois que seja prestada caução de valor igual ao valor 

solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A devolução do valor do adiantamento será efetuada por desconto nos autos de 

medição, conforme previsto no nº 4 do art.º 26 do Caderno de Encargos da empreitada”. 

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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

  


