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ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 25 DE MARÇO 2021 

 

Nº 6 /2021 

 

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

VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Eduardo Jorge 

Ribeiro Pinto, Eduardo José de Sousa Cardoso, Maria do Céu Ribeiro Ramos e Bruno 

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

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora. ------------ 

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 locais pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local; -------- 

· Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários; --------- 

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

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

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

· Chefe do Serviço de Finanças do Peso da Régua; --------------------------------------------- 

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

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

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

· Cerimónia de Homologação do Acordo de Colaboração no âmbito do “1.º Direito” 

entre o Município do Peso da Régua e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, 

pelo Secretária de Estada da Habitação e Secretário de Estado da Descentralização e da 

Administração Local; ------------------------------------------------------------------------------- 

· Reunião de trabalho com a Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas no 

âmbito da Comunidade Intermunicipal do Douro; ---------------------------------------------- 

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

· Assembleia-geral das Águas do Norte; --------------------------------------------------------- 

· Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios Portugueses do Vinho; ------- 

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

· Entrega de cartões para acesso a medicamentos gratuitos a pessoas em situação de 

carência económica comprovada; ----------------------------------------------------------------- 

· Visita de trabalho à União de Freguesias de Galafura e Covelinhas; ----------------------- 

A Vereadora Maria do Céu Ribeiro Ramos questionou a câmara sobre o problema 

existente em arranjar vagas nas creches do concelho. ------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara informou que tem conhecimento de um número elevado de 

crianças em lista de espera para creches mas que já está em contacto com a segurança 

social para que seja possível transferir vagas existentes no pré-escolar para as creches. 

O Vereador Agostinho Gonçalves Alves da Santa solicitou à câmara para que fosse 

efetuada limpeza ao monumento do Dr. João de Araújo Correia, bem como a atribuição 

do seu nome a uma rua da cidade. ---------------------------------------------------------------- 
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Lembrou também a necessidade da promoção da “ Agenda” que está a ser elaborada 

pela câmara municipal em parceria com a tertúlia Dr. João de Araújo Correia. ------------ 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

45-TESOURARIA 

Balancete – Período de 11 de março /2021 a 24 de março 2021 – Saldo do dia 24 de 

março  –  Quatrocentos e setenta mil, trezentos e setenta e um euros e sessenta e quatro 

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

46-DESIGNAÇÃO DO CONTABILISTA 

PÚBLICO DO MUNICÍPIO 

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

“ Tendo em conta o decreto lei nº 192/2015 “ sistema de normalização contabilista para 

as administrações publicas “ o artigo 8º diz respeito a criação da figura do Contabilista 

Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

No número 2 do mesmo artigo diz o legislador que as funções do contabilista público 

são assumidas pelo dirigente intermédio responsável pela contabilidade. ------------------- 

Sendo assim proponho a nomeação do Sr. Chefe da Divisão Administrativa e Financeira 

do Município de Peso da Régua José Daniel Meireles Almeida Lopes como contabilista 

público do Município de Peso da Régua. -------------------------------------------------------- 

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

47-CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO  

E LONGO PRAZO – EQ BEI – LINHA BEI –PT 2020 

AUTARQUIAS. 

PEDIDO DE APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS DA 

MINUTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO  

REEMBOLSÁVEL 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as cláusulas da minuta do referido 

contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

48-PROPOSTA 

MEDIDAS COVID 

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

“ Tendo em conta o estado de pandemia provocada pelo novo Coronavirus-COVID 19, 

foram aprovadas pela Câmara Municipal no dia 07 de maio de 2020 um pacote de 33 

medidas de apoio às famílias, empresas e setor social. ----------------------------------------- 

Na reunião de câmara de 19 de novembro de 2020 foram aprovados um conjunto de 

medidas complementares dentro das diferentes medidas aprovadas destinadas ao tecido 

empresarial local, uma refere-se as isenções das tarifas fixas de água e saneamento ao 

comércio e restauração. ----------------------------------------------------------------------------- 

Na reunião de câmara de 25 de fevereiro de 2021 alargamos a isenção aos meses de 

janeiro, fevereiro e março. ------------------------------------------------------------------------ 

Atendendo ao prolongamento do confinamento e obrigatoriedade de encerramento de 

espaços comerciais, proponho a isenção das tarifas fixas de água e saneamento do mês 

de abril”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

GESTÃO DO TERRITÓRIO 

49-AGOSTINHO MOREIRA DA SILVA 

VINHA DA PORTA – ALVAÇÕES DO TANHA 

VILARINHO DOS FREIRES 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
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Foi presente um requerimento de Agostinho Moreira da Silva de Vilarinho dos Freires a 

requerer parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico, inscrito 

na matriz sob o artº nº 54-C. ----------------------------------------------------------------------- 

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

“ … Conclusão: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico, com a emissão da competente certidão”. -------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável ao requerido. --------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


