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ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 5 DE NOVEMBRO 2020 

 

Nº 23 /2020 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves. ------------------------------------------------------- 

VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Eduardo Jorge 

Ribeiro Pinto, Maria José Fernandes Lacerda, Maria do Céu Ribeiro Ramos, Bruno 

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

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Eduardo José de Sousa Cardoso, 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 unanimidade. ------------------------ 

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Sr. Presidente 

informou verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena. ------------ 

Reunimos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Direção da Associação da Região do Douro para Apoio a Deficientes; ------------------- 

· Direção da Associação Comercial e Industrial dos concelhos do Peso da Régua, Santa 

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

· Presidente da Junta de Freguesia de Fontelas; ------------------------------------------------- 

· Presidente da Junta de Freguesia de Loureiro; ------------------------------------------------- 

· Presidente da União de Freguesias de Moura Morta e Vinhós; ----------------------------- 

· Presidente da União de Freguesias do Peso da Régua e Godim; ---------------------------- 

· Presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho dos Freires; ---------------------------------- 

· Presidente da União de Freguesias de Poiares e Canelas; ------------------------------------ 

· Direção da Associação Cultural e Beneficente de Santa Maria de Sedielos; -------------- 

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

· Reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Douro; -------- 

· Reunião do Conselho Consultivo da Fundação Museu do Douro; -------------------------- 

Foi presente para aprovação a proposta de voto de pesar do teor seguinte: ----------------- 

VOTO DE PESAR 

“ Fernando Columbano faleceu aos 84 anos, deixando um sentimento de consternação 

pela sua perda. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando Columbano era natural de Vila Seca de Armamar, no coração de um Douro a 

que se dedicou. A experiência adquirida como comerciante em Moçambique ter-lhe-á 

valido como impulso para a forma como abraçou esta região e investiu em áreas como a 

hotelaria, a imobiliária e a vitivinicultura. ------------------------------------------------------- 

Fernando Columbano era um negociante nato. A sua visão empreendedora e a forma 

como se relacionou com as pessoas, granjearam-lhe muitos amigos e admiradores, que, 

certamente, guardarão a sua memória no coração, em jeito de homenagem ao grande 

homem que foi. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao falecer deixa a saudade na família, mas também o respeito e a estima de todos os 

que contaram com a sua amizade, com o seu contributo pessoal e profissional. ----------- 

Atendendo ao contributo dado para o desenvolvimento do concelho de Peso da Régua, a 

Câmara Municipal manifesta pesar pela sua morte e apresenta sentidas condolências a 

toda a família. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho a aprovação de Voto de Pesar pela Câmara Municipal do Peso da Régua. ----- 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar. ----------------------------- 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

194-TESOURARIA 

Balancete – Período de 22 de outubro /2020 a 4 de novembro de 2020 – Saldo do dia 4 

de novembro – Duzentos e sessenta e um mil, trezentos e três euros e setenta e cinco 

cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

195-CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE 

CURTO PRAZO-EXERCÍCIO ECONÓMICO 

DE 2021 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a contratação de empréstimo a 

curto prazo no valor de 800 000,00 €, bem como o relatório de análise das propostas. -- 

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. ------------ 

196-ARDAD 

CEDÊNCIA DO EDIFÍCIO “ ANTIGO LICEU” 

SITO NA AVª DR. MANUEL DE ARRIAGA 

Pela ARDAD foi presente um requerimento a solicitar a cedência do edifício sito na Avª 

Dr. Manuel de Arriaga. ----------------------------------------------------------------------------- 

Traz informação dos serviços do teor seguinte: ------------------------------------------------- 

“ … Face ao exposto, somos de parecer que o contrato de comodato poderá ser 

prorrogado, através de uma alteração da cláusula quinta, por um período de mais de 10 

anos, perfazendo 40 anos, até 2049”. ------------------------------------------------------------- 

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

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

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS 

197-PROPOSTA PARCERIA 

ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE 

Pela DDSE foi presente uma proposta protocolo de parceria – Associação Dignitude 

com o objetivo de garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por parte de 

qualquer cidadão que, em Portugal, se encontre numa situação de carência económica 

que o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam 

prescritos por receita médica. ---------------------------------------------------------------------- 

Traz informação dos serviços do teor seguinte: ------------------------------------------------- 

“ … Perante o exposto e atendendo à realidade sócio económica das famílias bem como 

às necessidades acrescidas da população idosa (importa referir a implementação da 

Comissão Municipal de Apoio ao idoso) e dos parcos rendimentos auferidos que deve 

ser equacionada a possibilidade de estabelecimento de parceria com a entidade em 

causa, colocando-se à consideração superior a análise do referenciado para eventual 

assinatura de protocolo de parceria, conforme disposto em anexo”. ------------------------- 

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

aprovando o protocolo apresentado e mandar 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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


