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ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 16 DE DEZEMBRO 2021 

 

Nº 24 /2021 

 

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

VEREADORES PRESENTES: Eduardo Jorge Ribeiro Pinto, Maria José Fernandes 

Lacerda, Rui Filipe dos Anjos Teixeira, Manuel da Costa Monteiro, António Jorge de 

Sousa Pereira e Ana Luísa Couto de Almeida dos Santos. ----------------------------------- 

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 a ata ordinária nº 23 

de 02/12/2021 e ata extraordinária nº 1 de 06/12/2021. ---------------------------------------- 

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Sr. Presidente 

informou verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena. ------------   

Reunimos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Reunião do grupo de trabalho para a Reabilitação da Ligação Ferroviária Pocinho – 

Barca D’Alva; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

· Responsáveis pelo Clube Natureza Extreme; -------------------------------------------------- 

· Presidente do Conselho de Administração da Administração Regional de Saúde do 

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

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

· Reunião do Conselho Consultivo da Fundação Museu do Douro; ------------------------- 

· Reunião do Conselho de Navegabilidade do Douro; ----------------------------------------- 

· Assembleia-geral da Empresa Intermunicipal das Águas do Interior Norte; -------------- 

· Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses; --------------------------- 

· Reunião de Direção da Associação de Municípios Douro Alliance; ----------------------- 

· Reunião do Conselho Diretivo da Associação de Municípios Portugueses do Vinho; --- 

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

· Ação de sensibilização com tema valorizar os produtos da Região através da 

agricultura biológica promovida pela Associação Portuguesa de Agricultura Biológica;  

Estivemos presentes: -------------------------------------------------------------------------------- 

· Missa em Honra de Nossa da Conceição em Travassos - Loureiro; ------------------------ 

· Cerimónia de Abertura da Comemoração do Centenário da Diocese de Vila Real; ------ 

· Comemoração do 50.º aniversário do Clube de Caça e Pesca do Alto; -------------------- 

· Comemorações dos 20 anos do Alto Douro Património Mundial da Humanidade; ------ 

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

· Visita à Casa do Povo de Fontelas; -------------------------------------------------------------- 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

212-TESOURARIA 

Balancete – Período de 2 de Dezembro /2021 a 15 de Dezembro 2021 – Saldo do dia 15 

de Dezembro  –  Setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dois euros e quarenta e 

oito cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

213-PROPOSTA 

CPCJ 

Pelo Presidente da Câmara foi presente a proposta do teor seguinte: ------------------------ 
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“ Tornando-se necessário proceder à indicação do representante do Município para 

integrar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Peso da Régua, proponho para 

cumprimento do estipulado na alínea a) do Artigo 17º da Lei de proteção de crianças e 

jovens em perigo, publicada em anexo à Lei nº 147/99 de 01 de Setembro, que o 

representante do Município seja a Doutora Maria José Fernandes Lacerda. ---------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada. ---------- 

214-PROPOSTA 

Na sequência da deliberação nº 37 de 27 de Fevereiro de 2020 da Câmara Municipal do 

Peso da Régua, que isentou o pagamento mensal de todos os lugares do Mercado 

Municipal e lojas interiores, em virtude da realização da empreitada de requalificação 

do Mercado Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 

Face ao términus das mesmas, proponho que esta isenção termine a 31 de Dezembro de 

2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade deferir o requerido. ----------------------------------- 

Os Vereadores do Partido Socialista sugerem que se proceda à revisão do Regulamento 

do Mercado Municipal antes da reposição do pagamento mensal das rendas dos lugares 

e lojas interiores, uma vez que este se encontra desatualizado com a atual realidade. ----- 

O Presidente informou que a alteração do regulamento está a ser efetuada pelos serviços 

e que os montantes a pagar manter-se-ão iguais aos do regulamento em vigor, embora 

reconhecendo que todos os espaços a ocupar foram melhorados e aumentados na sua 

dimensão, ficando assim beneficiados os seus utilizadores. ----------------------------------- 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS 

215-REGULARIZAÇÃO ARRENDATÁRIOS 

HABITAÇÃO SOCIAL 

Pela DDSE foi presente uma informação a propor a substituição dos arrendatários 

iniciais pelos arrendatários atuais de modo a fazer um reajustamento da situação sócio 

económica de cada residente de habitação social camarária. ---------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada. ---------- 

216-ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DE RENDA: 

HABITAÇÃO SOCIAL 

Pela DDSE foi presente uma informação sobre a atualização anual das rendas dos 

bairros camarários do teor seguinte: -------------------------------------------------------------- 

“ No cumprimento da deliberação de câmara nº 191, com data de 18 de Novembro de 

2021, referente à atualização anual das rendas de habitação social cumpre-nos informar 

que surge a necessidade de desbloqueio da deliberação proferida em reunião de câmara 

com data de dia 13 de Abril de 2004, relativamente à existência de renda máxima e 

renda mínima para o bairro da azenha bem como a aplicação de juros de mora (diferente 

ao aplicado nos outros bairros), e pagamento após o dia 8 de cada mês, aplicando-se o 

disposto no Capítulo III, do Regulamento Municipal de Gestão do Parque Habitacional. 

De igual modo, propõe-se a suspensão da deliberação de câmara nº 44 (Proposta para a 

implementação de medidas sociais de combate à atual situação económica) de 03 de 

Março de 2008, “ Congelamento das rendas de habitação social”, viabilizando a 

atualização de rendas que se pretende”. ---------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços, 

mandando proceder em sua conformidade. ----------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

GESTÃO DO TERRITÓRIO 

217-AGOSTINHA SOARES TEIXEIRA 

LUGAR DO MURO – VILARINHO DOS FREIRES 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
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Foi presente um requerimento de Agostinha Soares Teixeira residente em Peso da 

Régua, a requerer parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico 

inscrito na matriz sob o artigo nº 36-D. ---------------------------------------------------------- 

Traz informação dos serviços 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. ------------------------------- 

218-JOSÉ MANUEL BOTELHO LOPES 

“ VEIGA” POIARES – PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de José Manuel Botelho Lopes residente Poiares, Peso da 

Régua, a requerer parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico 

inscrito na matriz sob o artigo nº 536-J. ---------------------------------------------------------- 

Traz informação dos serviços 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. ------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


