ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 30 DE DEZEMBRO 2020
Nº 27/2020
PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves. ------------------------------------------------------VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Eduardo José
de Sousa Cardoso, Maria José Fernandes Lacerda, Maria do Céu Ribeiro Ramos e
Bruno Miguel Botelho Gonçalves. ---------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Eduardo Jorge Ribeiro Pinto, Vereador. ---------------SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira. ---------------------------------------------------------------------HORA DE ABERTURA: 9.30 horas. ----------------------------------------------------------ACTA 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: -------------------------------------------------------------------------------------------· Comandante do Comando Territorial do Distrito de Vila Real da Guarda Nacional
Republicana; ----------------------------------------------------------------------------------------· Responsáveis pelo Clube de Caçadores da Quintã – Loureiro; ----------------------------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; ----------------------· Assembleia Geral da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal; ---------------· Reunião do Conselho de Administração da Empresa Intermunicipal das Águas dos
Interior Norte; ---------------------------------------------------------------------------------------· Cerimónia de Assinatura de Protocolo referente ao projeto dos Postos de Telesaúde
entre os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde
do Norte, Agrupamento de Centros de Saúde Marão e Douro Norte, Município do Peso
da Régua e União de Freguesias de Galafura e Covelinhas; ----------------------------------Participámos: ----------------------------------------------------------------------------------------· Visita de trabalho à Freguesia de Sedielos; ---------------------------------------------------VOTO DE PESAR
Pelo Presidente da Câmara foi presente a seguinte declaração de voto de pesar: ---------“José Artur Magalhães Saraiva de Aguilar era natural de Vila Real, onde nasceu a 12 de
junho de 1946. Ao falecer, deixa a esposa, dois filhos e quatro netos. ----------------------José Aguilar licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, a 30 de outubro de
1968. Inscreveu-se na Ordem dos Advogados, a 7 de dezembro de 1973, tendo exercido
na Comarca de Vila Real. -------------------------------------------------------------------------O seu percurso profissional fica marcado pelo desempenho de funções em várias
Câmaras Municipais e Instituições de caráter diverso. No que respeita à Câmara
Municipal do Peso da Régua, o início da prestação de serviços remonta a 30 de janeiro
de 1990. Foram 30 anos de um trabalho exemplar e de uma dedicação absoluta. ---------José Aguilar foi Formador durante anos no CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do
Minho. Foi também Presidente do Automóvel Clube de Vila Real e Cônsul honorário
do Luxemburgo. -------------------------------------------------------------------------------------
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Ao falecer deixa o respeito, a admiração e a saudade em todos os que partilharam o seu
caminho. ---------------------------------------------------------------------------------------------O dever de justiça impõe o reconhecimento público pela forma como contribuiu para o
desenvolvimento do Peso da Régua. -------------------------------------------------------------A Câmara Municipal do Peso da Régua manifesta pesar pela sua morte e apresenta
sentidas condolências a toda a família. ----------------------------------------------------------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
230 - TESOURARIA
Balancete – Período de 17 de Dezembro /2020 a 29 de Dezembro de 2020 – Saldo do
dia 29 de Dezembro – Cento e vinte mil, oitocentos e cinco euros e dezassete cêntimos.
231-CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO EM
CONCURSO COM RESERVA DE
RECRUTAMENTO NA CATEGORIA DE
TÉCNICO SUPERIOR NA ÁREA DAS
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO
Pelo Presidente da Câmara foi presente o despacho do teor seguinte: ----------------------Na sequência de procedimento concursal comum para ocupação de um posto de
trabalho na categoria de Técnico Superior na área das Ciências da Comunicação, aberto
e publicado em Diário da República, II Série, n.º 4 de 07 de Janeiro 2019, foi por mim
homologada a 22 de Outubro de 2019 a Lista Unitária de Ordenação Final. --------------Se a Lista de Ordenação Final, devidamente homologada, contiver um número de
candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho a ocupar, é sempre constituída
uma reserva de recrutamento interna, a qual é utilizada no prazo máximo de 18 meses
contados da data da homologação da lista de ordenação final, quando haja necessidade
de ocupação de idênticos postos de trabalho. ---------------------------------------------------Tendo em conta a necessidade de ocupação de mais um posto de trabalho nesta área,
essencial à execução de atividades e objetivos traçados por esta Autarquia, determino:
- Nomear o 2.º candidato aprovado da Lista de Ordenação Final, do concurso acima
referido, Sr. Bruno Miguel Sousa Gonçalves, por existir vaga no mapa de pessoal desta
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- De acordo com as competências que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação, convocar o referido
candidato para aceitação do lugar. ---------------------------------------------------------------Envie-se este despacho a Reunião de Câmara, a fim de ser devidamente ratificado. -----A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o despacho de recrutamento. ---232-EMPRESTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA
“PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS NA ÁREA URBANA
E RURAL DO CONCELHO, ATÉ AO MONTANTE DE 781.873,02€
PEDIDO DE APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS DA MINUTA DO CONTRATO
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. --------------------O Vereador Bruno Miguel Botelho Gonçalves não participou nesta deliberação. -------233-EMPRESTIMO CURTO PRAZO –PEDIDO
DE APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS DA
MINUTA DO CONTRATO
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato.----------------------O Vereador Bruno Miguel Botelho Gonçalves não participou nesta deliberação. -------234-NEGOCIAÇÃO DE VENDA DE
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IMÓVEL
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de aquisição do imóvel sito
no Largo D. Manuel Vieira de Matos, nº 2, Peso da Régua pelo valor de 52 500,00 €. -DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
235-REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO TERMAL PARA
FINS TERAPÊUTICOS DAS CALDAS DO MOLEDOPRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
DE PROPOSTAS
Foi presente para ratificação uma informação da Divisão de Obras Públicas e Serviços
Urbanos sobre a prorrogação de prazo para apresentação de propostas sobre o assunto
em epígrafe. -----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho proferido. --------------------236-PROJETO GERAL DE ARQUITETURA-ESTUDO PRÉVIO
DE RECONVERSÃO DO MERCADO MUNICIPA-FASE 2
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto geral de arquitetura – estudo
prévio para a reconversão do Mercado Municipal – fase 2. ---------------------------------237- REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO TERMAL PARA
FINS TERAPÊUTICOS DAS CALDAS DO MOLEDOERROS E OMISSÕES
Foi presente para ratificação uma informação da Divisão de Obras Públicas e Serviços
Urbanos, sobre a listagem de identificação de erros e omissões apresentadas pelas
firmas Teixeira, Pinto e Soares, S.A. referente ao assunto em epígrafe. --------------------A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho proferido. --------------------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.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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