ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 1 DE JULHO 2021
Nº 13 /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: -------------------------------------------------------------------------------------------· Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa do Peso da Régua (2); --------------------------· Vogal da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Norte 2020; -------------------Participámos: ----------------------------------------------------------------------------------------· Reunião do Conselho de Administração da Empresa Intermunicipal das Águas do
Interior Norte; ---------------------------------------------------------------------------------------· Reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Douro; -------· Assembleia-Geral da Empresa Intermunicipal das Águas do Interior Norte; ------------· Reunião do Conselho Diretivo da Fundação Museu do Douro; ----------------------------· Direção da Associação de Caçadores da Quintã - Loureiro; --------------------------------Organizámos: ---------------------------------------------------------------------------------------· Homenagem de Reconhecimento Público à equipa de futebol sénior do Sport Clube da
Régua, pela conquista da Taça da Associação de Futebol de Vila Real; -------------------Estivemos presentes: -------------------------------------------------------------------------------· Final da Taça da Associação de Futebol de Vila Real entre o Sport Clube da Régua e o
Grupo Desportivo de Cerva, realizada no Complexo Desportivo do Monte da Forca em
Vila Real; --------------------------------------------------------------------------------------------· Receção aos participantes do encontro “New Challenges for the Green Vet Setor” na
Escola Profissional e Desenvolvimento Rural do Rodo; --------------------------------------· Transmissão de Tarefas do Rotary Clube da Régua; ----------------------------------------· Tomada de Posse dos Órgão Sociais da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua;
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
107-TESOURARIA
Balancete – Período de 18 de junho /2021 a 31 de julho 2021 – Saldo do dia 31 de julho
– Duzentos e sessenta e nove mil, cento e trinta e seis euros. -------------------------108-FARTURAS PINTO DE
CARLOS E ANTÓNIO PINTO FARTURAS S.A
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO
MÓVEL NA AVENIDA DE OVAR
PESO DA RÉGUA
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Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento de
Carlos e António Pinto Farturas S.A a requerer licenciamento e autorização da ocupação
de espaço da sua instalação móvel/amovível de serviço de restauração ocasional de
farturas, na Avenida de Ovar (Parque Sirius), no período de 01/07/2021 a 31/07/2021. -Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: -------------------------------------“ O requerido encontra-se previsto no nº 181 do Capitulo III, Ocupação da Via Pública
(atrelados estacionados para o exercício de comércio e indústria), da Tabela de Taxas
Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------Mais informo que, a taxa a pagar é de 35,75 € por dia. O local pretendido é o mesmo de
ocasiões anteriores (Parque de estacionamento da Sirius). -----------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho. --------------------------------109-PROPOSTA
VOTO DE LOUVOR
SPORT CLUBE DA RÉGUA
Na época 2020/2021, o Sport Clube da Régua venceu a Taça da Associação de Futebol
de Vila Real. Este resultado premeia o trabalho e a dedicação de todo o grupo que,
unido em torno do mesmo objetivo, conduziu o clube a esta grande vitória. Os Atletas e
a Direção distinguem-se pela enorme competência, pelo desportivismo e pela dedicação
com que envergam a camisola do Clube, engrandecendo-o. ---------------------------------A Câmara Municipal reconhece o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Sport Clube
da Régua, num contributo importante para que Peso da Régua se destaque na Região e
no País. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal considera ser importante o reconhecimento público do mérito
desportivo do Sport Clube da Régua e, em particular, da equipa vencedora da Taça da
A.F. de Vila Real. ----------------------------------------------------------------------------------Em virtude disso, atribui um VOTO DE LOUVOR à equipa que representa o Sport
Clube da Régua e o concelho, que se orgulha do Clube e dos seus atletas. ----------------A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ------------------110 – DESPACHO
Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do teor seguinte: --------------“ Na sequência do procedimento de Ajuste Direto Regime Simplicado nos termos do nº
2 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 10-A/2020 de 13 de março, na sua atual redação, que
estabelece as medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do
novo Coronavírus – COVID 19, foi elaborado contrato com o profissional de saúde para
exercer funções no centro municipal de vacinação de Peso da Régua. ---------------------Para a continuação da prestação dos serviços médicos, no centro de vacinação
municipal, torna-se necessário a continuidade da prestação do serviço. --------------------Assim, e face à urgência ao caráter vital e urgente na aquisição do serviço, bem como a
necessidade de dar de imediato continuidade às suas funções, determino a isenção do
pagamento do valor relativo à redução do contrato a escrito, por parte do prestador do
serviço. -----------------------------------------------------------------------------------------------Mais determino que o documento seja enviado à reunião de câmara para ratificação”. --A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho. --------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS
111-MICAEL ANDRÉ SOARES
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ARRENDATÁRIO
POR FALECIMENTO DO PRIMITIVO
ARRENDATÁRIO
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Pela DDSE foi presente uma informação sobre um requerimento de Micael André
Soares acerca da alteração do nome do arrendatário, em virtude do falecimento da
primitiva arrendatária, sua avó, Maria Antonieta Ferreira. -----------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços,
mandando proceder em sua conformidade. -----------------------------------------------------112-ANA PAULA SARMENTO FREITAS
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ARRENDATÁRIO
POR FALECIMENTO DO PRIMITIVO
ARRENDATÁRIO
Pela DDSE foi presente uma informação sobre um requerimento de Ana Paula
Sarmento Freitas acerca da alteração do nome do arrendatário, em virtude do
falecimento da primitiva arrendatária, sua mãe, Maria Remédios Ferreira Sarmento. ----A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços,
mandando proceder em sua conformidade. -----------------------------------------------------113-MARIA ELSA DA CONCEIÇÃO CAVENCO
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ARRENDATÁRIO
POR FALECIMENTO DO PRIMITIVO
ARRENDATÁRIO
Pela DDSE foi presente uma informação sobre um requerimento de Maria Elsa da
Conceição Cavenco acerca da alteração do nome do arrendatário, em virtude do
falecimento da primitiva arrendatária, seu marido Manuel Fernando Brito Cavenco
Costa. -------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços,
mandando proceder em sua conformidade. -----------------------------------------------------114-ACEITAÇÃO DA CEDÊNCIA DO DIREITO
DE SUPERFICIE DO BR. DE MORTA (12 FOGOS)
PARA GESTÃO, POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL,
NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO
A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ------------------DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
115-REABILITAÇÃO DO ANTIGO HOTEL
VILHENA – HABITAÇÃO SOCIAL EM
CALDAS DO MOLEDO – FONTELAS
2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente da
Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------116-REABILITAÇÃO DO ANTIGO HOTEL
VILHENA – HABITAÇÃO SOCIAL EM
CALDAS DO MOLEDO – FONTELAS
ERROS E OMISSÕES E PRORROGAÇÃO
DE PRAZO
A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente da
Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------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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