ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 6 DE MAIO 2021
Nº 9 /2021
PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves. ------------------------------------------------------VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Eduardo Jorge
Ribeiro Pinto, Maria do Céu Ribeiro Ramos e Bruno Miguel Botelho Gonçalves. -------AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Eduardo José de Sousa Cardoso e Maria José
Fernandes Lacerda, Vereadores. -----------------------------------------------------------------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: -------------------------------------------------------------------------------------------· Diretor do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia; ------------------------------· Presidente da Direção da Associação Vale D’Ouro; -----------------------------------------· Direção do Centro de Dia da Casa do Povo de Vilarinho dos Freires; --------------------· Diretor da Fundação Museu do Douro; --------------------------------------------------------· Presidente e Comandante da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários do Peso da Régua; -------------------------------------------------------------------· Direção da Associação de Caçadores da Quintã - Loureiro; --------------------------------· Presidente da Direção da Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo Peso da Régua; --------· Presidente da Junta de Freguesia de Fontelas, ------------------------------------------------· Vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa; ---------Participámos: ----------------------------------------------------------------------------------------· Reunião com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, no
âmbito da Comunidade Intermunicipal do Douro; ---------------------------------------------· Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia; -----· Reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Douro (2); ---· Assembleia Geral da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal; ---------------· Reunião do Conselho de Administração da Empresa Intermunicipal Águas do Interior
Norte; ------------------------------------------------------------------------------------------------· Conferência “Linha do Douro: que futuro?”, organizada pelo Rotary Clube da Régua;
· Assembleia Geral das Águas do Norte; --------------------------------------------------------Organizámos: ---------------------------------------------------------------------------------------· Comemorações do 47º aniversário do 25 de Abril; ------------------------------------------· Conferência “Compreender e intervir na violência contra as crianças e jovens” em
parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima”; ---------------------------------Efetuámos: ------------------------------------------------------------------------------------------· Visita de trabalho à União de Freguesias de Poiares e Canelas; ---------------------------· Reunião do Plenário da Rede Social do Peso da Régua; ------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
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75-TESOURARIA
Balancete – Período de 22 de abril /2020 a 5 de maio 2021 – Saldo do dia 5 de maio de
2021 – Cento e quarenta mil, novecentos e setenta e nove euros e oitenta e dois
cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------76- VOTO DE PESAR
Carlos Manuel Antunes Bernardes faleceu aos 53 anos, deixando um sentimento de
consternação pela sua perda. ----------------------------------------------------------------------Ao falecer deixa a saudade na família, mas também o respeito e a estima dos torrienses,
a quem de dedicou de um modo exemplar. -----------------------------------------------------Carlos Bernardes era Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras desde 2015.
Foi Vice-Presidente da mesma Autarquia, no período compreendido entre 2005 e 2015 e
Vereador dos Pelouros do Ambiente e Serviços Urbanos, de 2003 a 2005. ----------------A eleição de Peso da Régua como Cidade do Vinho fomentou as relações entre Peso da
Régua e Torres Vedras. O trabalho de cooperação entre os dois Municípios permitiu
conhecer melhor o político dedicado às suas gentes e ao desenvolvimento do seu
concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------Atendendo ao contributo dado a Torres Vedras e à relação de amizade que mantinha
com Peso da Régua e à admiração que nutria pelo Douro, 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. ----------------------------77-ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO
DA DESPESA E DA RECEITA
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o documento apresentado,
enviando-o para aprovação à Assembleia Municipal. ----------------------------------------78-CONSOLIDAÇÃO DE MOBILIDADE
ANTÓNIO MANUEL CARDOSO DA FONSECA
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a consolidação de mobilidade. ----------79-TALENTOSO DESFILE ASSOCIAÇÃO
PEDIDO DE SUBSÍDIO
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 1 000,00 €. -----------------DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
80-RELATÓRIO FINAL –
REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS
DO BAIRRO DA AZENHA –
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o relatório apresentado,
adjudicando a obra à Firma “RBT – Construção S.A”, pelo valor de 779 221,88 €. ----81-REABILITAÇÃO DO “ANTIGO HOTEL VILHENA”
HABITAÇÃO SOCIAL, EM CALDAS DE MOLEDO,
FONTELAS.
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar: ------------------------------------------------ Abertura da contratação Pública da respetiva empreitada, bem como a aprovação de
todas as peças do procedimento; ------------------------------------------------------------------Aprovação elementos solução de obra; ---------------------------------------------------------Aprovação do documento sobre cumprimento da alínea d) do nº 2, artº 17 da resolução
nº14/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------
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-Aprovação do documento sobre cumprimento da alínea e) do nº 2, artº 17 da resolução
nº14/2011. -------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
GESTÃO DO TERRITÓRIO
82-JOSÉ LUIS CASTELO BRANCO BRAZ
VINHA DE SANTO ESTEVÃO –
PESO DA RÉGUA
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE
Foi presente um requerimento de José Luís Castelo Branco Braz a requerer parecer
favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o
artº nº 58-A. -----------------------------------------------------------------------------------------Traz informação dos serviços 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. ------------------------------83-JOSÉ LUIS SILVA COSTA MARQUES
LUGAR DA SEARA - CANELAS
PESO DA RÉGUA
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE
Foi presente um requerimento de José Luís Castelo Branco Braz a requerer alteração ao
loteamento no lugar da Seara, Canelas. ---------------------------------------------------------Traz informação dos serviços do teor seguinte: ------------------------------------------------“ … Conclusão: -------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta o exposto, nada a opor à alteração proposta ao loteamento aprovado,
nas condições supra referidas, não havendo oposição dos proprietários dos lotes, de
acordo com o nº 3 do artº 27º do RJUE, nos termos da qual poderá ser aprovada a
alteração apresentada. ------------------------------------------------------------------------------A alteração da licença, dá lugar a aditamento ao alvará, que, no caso de operação de
loteamento, deve ser comunicado oficiosamente à conservatória do registo predial
competente para efeitos de averbamento, contendo a comunicação os elementos em que
se traduz a alteração, nos termos do nº 7 do artigo 27º do RJUE”. --------------------------A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável de acordo com a
informação dos serviços. --------------------------------------------------------------------------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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