ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 18 DE JUNHO 2021
Nº 12 /2021
PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves. ------------------------------------------------------VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Eduardo Jorge
Ribeiro Pinto, Maria José Fernandes Lacerda, Maria do Céu Ribeiro Ramos e 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 do Grupo Desportivo e Recreativo da Ferraria; ------------------------------------· Presidente da Direção da Associação Comercial e Industrial dos Concelhos do Peso da
Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio; ----------------------------------------------· Direção da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa; --------------------------------------Participámos: ----------------------------------------------------------------------------------------· Reunião do Conselho de Administração da Empresa Intermunicipal das Águas do
Interior Norte; ---------------------------------------------------------------------------------------· Reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Douro; -------· Reunião do Órgão de Gestão da Associação Douro Histórico; -----------------------------· I Congresso Internacional do Caminho de Santiago – Caminho de Torres, realizado em
Amarante; -------------------------------------------------------------------------------------------Organizámos: ---------------------------------------------------------------------------------------· Webinar “Miúdos de Palmo e Meio” no âmbito da Rede Social do Peso da Régua; ----Efetuámos: ------------------------------------------------------------------------------------------· Visita à União de Freguesias de Galafura e Covelinhas; ------------------------------------· Visita à União de Freguesias de Poiares e Canelas; ------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara colocou à discussão o problema da insegurança existente no
setor da restauração, devido a um grupo de jovens que não pagam os valores dos
produtos consumidos. ------------------------------------------------------------------------------O problema está identificado e comunicado às forças de segurança. -----------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
97-TESOURARIA
Balancete – Período de 2 de junho /2021 a 17 de junho 2021 – Saldo do dia 17 de junho
– Um milhão, quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e quatro euros e sessenta e nove
cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------98-ASSOCIAÇÃO “ O BAGUINHO”
PEDIDO DE SUBSÍDIO
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 3 610,09 €. -----------------99-RELATÓRIO DE GESTÃO
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EXERCÍCIO DE 2020
A Câmara deliberou por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS concordar
com o documento apresentado, enviando-o para aprovação à Assembleia Municipal. --Foram presentes as seguintes declarações de voto. --------------------------------------------Declaração de voto dos Vereadores do PS: -----------------------------------------------------“Após a análise do Relatório e Contas verificamos que: --------------------------------------- Orçamento prometido: 26,2 milhões / Orçamento realizado: 15,8 milhões; ----------- Percentagem de investimento na despesa total é de 14%. De referir que no presente
mandato este valor nunca esteve acima de 20%. Trata-se o mandato em que menos obra
se fez; ------------------------------------------------------------------------------------------------- A receita fiscal continua a rondar os 3 milhões de euros. Em 2020 os Impostos
Diretos voltaram a crescer face ao orçamentado, registando-se no montante
efetivamente cobrado, relativamente a 2019; ---------------------------------------------------- O montante da divida continua elevado apesar de se ter verificado uma diminuição
do seu valor; ------------------------------------------------------------------------------------------ Apesar das reestruturações financeiras o município continua a apresentar dívidas
por liquidar com vencimento superior a 90 dias, no montante de 673.068 euros,
conforme relatório de gestão e apontado no parecer do revisor oficial de contas; --------Estamos a terminar o mandato e é com desagrado que constatamos que pouco ou nada
dos projetos previstos e relevantes foram concretizados, denotamos que um franco
desempenho de gestão, destacamos: Hospital; Caldas do Moledo; Vias rodoviárias ainda
bastante degradadas. -------------------------------------------------------------------------------As políticas adotadas têm levado a que cada vez mais Reguenses abandonem a sua terra
a um ritmo muito significativo, o que é demonstrativo que o modelo de gestão está
completamente desfasado da realidade e das necessidades do concelho. -------------------O Partido Socialista de Peso da Régua reprova a forma como estão a ser conduzidos os
destinos do concelho. As promessas de investimento estruturante para o concelho estão
por cumprir e as políticas seguidas pelo executivo PSD não têm conseguido travar
aqueles que são hoje os maiores flagelos do concelho: perda de população, falta de
emprego, criação de riqueza e a consequente perca de competitividade regional. Estes
fatores indicam que o modelo de desenvolvimento seguido nos últimos anos é
inadequado. -----------------------------------------------------------------------------------------Destacamos pela positiva as medidas implementadas para combate à degradação
económica da famílias e empresas geradas pela situação pandémica e a reabilitação das
habitações sociais que há muito desesperavam por uma solução. ---------------------------Só uma mudança estrutural e paradigmática ao nível da gestão das finanças públicas no
nosso concelho, assente em verdadeiras políticas económicas promotoras do
investimento privado, vai permitir promover e alavancar o desenvolvimento do
concelho de Peso da Régua em todas as suas vertentes, social, económico e cultural”. --Declaração de voto dos Vereadores do PSD: ---------------------------------------------------“ Votamos favoravelmente o relatório de gestão de 2020. ------------------------------------Em 2020 estão refletidos neste documento um conjunto de obras fundamentais para o
desenvolvimento da qualidade de vida no concelho. ------------------------------------------Requalificação da Avenida Manuel de Arriaga. -----------------------------------------------Requalificação dos bairros Junta Autónoma de Estradas e Bairro Diocese de Vila Real.
Mercado Municipal. --------------------------------------------------------------------------------Largo Padre José Pinto de Carvalho. ------------------------------------------------------------Casa do cantoneiro. --------------------------------------------------------------------------------Num ano marcado pela pandemia conseguimos atingir 85,7% da receita e 85,3% da
despesa. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi ainda possível diminuir a dívida de médio e longo prazo em 750.240,00 € e reduzir
a dívida de curto prazo em 710.171,09 €. -------------------------------------------------------Foram necessárias várias medidas, tanto do lado da receita, como do lado da despesa,
para combater a pandemia que se traduziram na diminuição da receita e aumento da
despesa com o objetivo de minorar as consequências da pandemia no tecido económico
e social do concelho. -------------------------------------------------------------------------------No ano mais difícil das nossas vidas, ninguém ficou para trás no nosso concelho. -------100 – PREJUÍZOS CAUSADOS POR EPISÓDIOS
DE TROVOADAS, QUEDA DE GRANIZO, VENTOS
E CHUVAS FORTES
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação prestada e escrita
pelo Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS
101-CRITÉRIOS DE ACESSO AO MECANISMO
DE COLABORAÇÃO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO,
AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS IPSS(s)
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com os critérios estabelecidos. -------DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
GESTÃO DO TERRITÓRIO
102-JOSÉ DO ESPIRITO SANTO PEREIRA DA SILVA
QUINTÂ – FONTELAS – PESO DA RÉGUA
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE
Foi presente um requerimento de José do Espírito Santo Pereira da Silva a requerer
parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz
sob o artº 53-A, no lugar denominado de “ Quinta”. ------------------------------------------Traz informação da DPDEGT do teor seguinte: -----------------------------------------------“ Nada a opor. Propõe-se emissão de parecer favorável à constituição de
compropriedade para o prédio rústico 53-A, sob a descrição na CRP com o nº
396/20000508, nos termos do artigo 54º da lei nº 64/2003 de 23/8 com emissão de
competente certidão. -------------------------------------------------------------------------------Da constituição/ampliação do número de compartes de prédios rústicos, não resulta o
direito ao parcelamento físico do prédio em violação do RJUE”. ---------------------------A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável. ------------------------------103-ANTÓNIO JOAQUIM ROSA CARVALHO
“BARRA” OU “BARRO” – POIARES
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE
Foi presente um requerimento de António Joaquim Rosa Carvalho a requerer parecer
favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o
artº 29-L. ---------------------------------------------------------------------------------------------Traz informação da DPDEGT do teor seguinte: -----------------------------------------------“ … CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------104-ANTÓNIO JOAQUIM ROSA CARVALHO
“ABELHEIRA” – POIARES
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE
Foi presente um requerimento de António Joaquim Rosa Carvalho a requerer parecer
favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o
artº 59-J. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Traz informação da DPDEGT do teor seguinte: -----------------------------------------------“ … CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
105-PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RESPETIVO
ADITAMENTO - ECOAMBIENTE
“ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS
RESÍDUOS URBANOS E HIGIENE URBANA DOS
CONCELHOS DE VALE DO DOURO-NORTE LOTE 1
E LOTE 2
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o documento proposto, enviando-o para aprovação à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------106-AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E
GÁS NATURAL PARA AS INSTALAÇÕES
DOS MUNICÍPIOS DA CIMDOURO E AFINS/
CONCURSO PÚBLICO PARA 2022-2023
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.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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