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ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

Nº 3 /2022 

 

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

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: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Presidente e Vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte; ---------------------------------------------------------------------------------- 

· Presidente da Associação Empresarial – NERVIR; ------------------------------------------- 

· Pároco da Paróquia de São José de Godim; ---------------------------------------------------- 

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

· Responsáveis pela empresa Essência do Vinho; ---------------------------------------------- 

· Presidente da Direção da Associação A2000; ------------------------------------------------- 

· Presidente da Direção do Grupo Desportivo e Recreativo da Ferraria; -------------------- 

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

· Reunião da Associação Nacional de Municípios Portugueses e os Municípios que 

integram as Comunidades Intermunicipais do Norte; ------------------------------------------ 

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

Interior Norte; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

· Reuniões de trabalho entre os Municípios da Comunidade Intermunicipal do Douro e a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte; ------------------------- 

· Reunião do Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do 

Rodo; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

· Festa em Honra de Nossa Senhora das Candeias; --------------------------------------------- 

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

· Reunião da Comissão Municipal de Apoio ao Idoso; ---------------------------------------- 

Os Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte proposta, sobre o tema 

“Economia da Água”. ------------------------------------------------------------------------------- 

Nos últimos meses tem-se verificado uma falta de chuva que veio agravar a situação de 

seca que se verifica em todo o território de Portugal continental. O Instituto Português 

do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem vindo a alertar para o facto de que no final do mês 

de janeiro um terço do território já se encontrava em seca severa, e cerca de metade em 

seca moderada. Se a escassez de chuva se mantiver até ao final do inverno, podemos 

estar perante o ano mais seco das últimas duas décadas. ------------------------------------ 

São várias as consequências de um ano de seca extrema. Os primeiros a ser afetados são 

sem dúvida os agricultores, que terão de adaptar as suas culturas à água disponível e, 
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inevitavelmente, terão menor rentabilidade ao nível das colheitas. A falta de água tem 

também consequências na pecuária com as pastagens a serem afetadas. E mesmo ao 

nível do consumo humano pode vir a sentir-se a escassez da água para as atividades 

domésticas. No território português, que tem vindo a ser fustigado por incêndios no 

período de verão, também neste âmbito, a seca pode vir a ser ainda mais um fator de 

risco.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A seca é um problema instalado e de causas essencialmente naturais, nas quais o ser 

humano não consegue intervir. Há, no entanto, formas de minimizar as possíveis 

consequências de um período de seca. A nível nacional algumas medidas estão já a ser 

tomadas, nomeadamente no que diz respeito ao travão na geração de eletricidade em 

determinadas barragens mais a sul. A nível local/regional há medidas que devem ser 

equacionadas, como forma paliativa, com o objetivo de minimizar as consequências da 

seca.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim sendo, os Vereadores do Partido Socialista apresentam 6 medidas relacionadas 

com a Economia da Água para implementar no nosso concelho:  --------------------------- 

1 - Realização de uma campanha, maioritariamente digital (vídeos/layout’s para as redes 

sociais), tendo como principais objetivos alertar para a importância de um bem cada vez 

mais escasso, dicas de como poupar água nas nossas casas e consequências 

socioeconómicas geradas por uma seca prolongada no tempo. ------------------------------- 

2 - Promover uma política de discriminação positiva na fatura da água para quem atinja 

determinados patamares de poupança; ----------------------------------------------------------- 

3 - Elaboração de um estudo para a criação de sistemas de aproveitamento de águas 

pluviais para usos urbanos não potáveis; --------------------------------------------------------- 

4 - Substituição dos relvados existentes em rotundas e espaços similares por soluções 

que não impliquem o gasto de água; -------------------------------------------------------------- 

5 - Oferta de redutores de caudal para torneiras e chuveiros; --------------------------------- 

6 - Instalação de um sistema de monitorização, em tempo real, acessível em espaços 

públicos e plataformas digitais, com informação de vários parâmetros relacionados com 

o sistema de abastecimento de água (captação, distribuição, perdas, qualidade, custos).  

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

17-TESOURARIA 

Balancete – Período de 27 de janeiro /2022 a 9 de fevereiro de 2022 – Saldo do dia 9 de 

fevereiro  – Duzentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e sete euros e setenta e 

três cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

18-ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS 

PARA OCUPAÇÃO DE VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO DA 

CARREIRA DE ASSISTENTE TÉCNICO (7 LUGARES) E ASSISTENTE 

OPERACIOINAL (9 LUGARES) 

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

19-PROPOSTA 

PROJETO INTEGRADO DO ENSINO 

DA MÚSICA NO CONCELHO DO 

PESO DA RÉGUA 

Pelo Sr. Presidente da Câmara foi presente a proposta do teor seguinte: -------------------- 

“Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------- 

1. A música é uma arte de expressão universal que naturalmente está presente na prática 

social das populações do Concelho do Peso da Régua; ---------------------------------------- 

2. Muitos pesquisadores evidenciam o papel da música no desenvolvimento da mente 

humana, promovendo o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, 
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facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, daí apostar-se desde cedo 

nessa forma de expressão na tentativa de colaborar para o desejado sucesso educativo;  

3. Os jovens do Concelho do Peso da Régua iniciam no 1.º ciclo do ensino básico nas 

atividades de enriquecimento curricular, com caráter facultativo, o contato com as 

expressões incluindo a música e posteriormente nos 2.º e 3.º ciclos com caráter 

obrigatório, a música está integrada na área da educação artista e tecnológica; ------------ 

4. Peso da Régua nunca teve um projeto estruturado de âmbito concelhio de ensino da 

Música, muito embora, tenham existido alguns projetos localizados em pontos do 

território que se extinguiram por razões de diversa ordem. No presente e com garantia 

de continuidade, a Academia de Música da Régua que funciona nas instalações anexas 

ao edifício da extinta escola primária n.º1 do Peso da Régua cumpre a sua missão no 

ensino da música e instrumental e a Banda Juvenil Salesiana de Poiares, com sede em 

Poiares, atua também em idêntica missão, na perspetiva da sustentação da banda de 

música; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. A Banda Juvenil Salesiana de Poiares, única coletividade do Concelho nesta área, 

iniciou o processo de constituição no Colégio Salesiano de Poiares, em 2004, no âmbito 

do projeto “Sorrisos “. Foi-se robustecendo com o empenho desta instituição de ensino 

particular entretanto extinta em 2018 que à época albergava 225 alunos, de particulares 

e da Câmara Municipal e em 2007 já se considerava uma banda de prestígio. O 

aparecimento desta banda encheu de Gáudio as gentes da Freguesia de Poiares e do 

Concelho, pois há cerca de 40 anos atrás, tinha-se dissolvido na mesma freguesia a 

Banda de Música de Poiares. Contudo, há necessidade de acautelar a sua sobrevivência  

6. A Banda Juvenil Salesiana de Poiares, no ano letivo em curso (2021-2022) no âmbito 

de acordo de parceria a aprovar, já disponibilizou dois técnicos superiores, cujos 

curriculum constituem anexo 2 que estão a assegurar desde 17 de setembro, a atividade 

de enriquecimento curricular de Música, no centro escolar da alameda, com 2 horários 

de Música de 6 horas cada um que constituem anexo 3; --------------------------------------- 

7. Aproveitando a sinergia criada por esta parceria é oportuno aproveitar os dois 

recursos humanos habilitados para o ensino da música referidos no ponto anterior para 

fomentar o ensino da música no Concelho do Peso da Régua, dirigida ao público alvo 

de alunos do 2.º Ciclo: 300 e 3.º ciclo do ensino básico: 413 que totalizam 713 crianças, 

podendo consoante os resultados do processo de inscrições a desencadear vir a abrir-se 

a outras faixas etárias, no período pós encerramento diário da atividade letiva, aos fins 

de semana e nos períodos de interrupção letiva e férias letivas, através da criação de três 

centros de formação, sendo localizados: um no centro escolar da Alameda, outro na 

Freguesia de Poiares e outro na Freguesia de Sedielos, ficando assim garantida a 

cobertura geográfica do Concelho; ---------------------------------------------------------------- 

Proponho que a Câmara Municipal do Peso da Régua, na sua reunião de 10/02/2022, 

delibere aprovar a presente proposta com vista à implementação do Projeto Integrado do 

Ensino da Música no Concelho do Peso da Régua e os termos do acordo de parceria 

anexo, bem como a autorização para a realização da despesa anual, através de 

transferência bancária para a Banda Juvenil Salesiana de Poiares no valor de 

20.000,00€, passível de ajustamento ao nível dos recursos humanos envolvidos, face ao 

processo que se iniciará em breve. ---------------------------------------------------------------- 

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

20-1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA 

AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DE 2022 

A Câmara deliberou por maioria com abstenção dos Vereadores do PS concordar com 

a proposta apresentada. ---------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou enviar o documento para aprovação à Assembleia Municipal. ------------ 
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21-PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE COBRANÇA 

DE CONHECIMENTOS DEBITADOS À TESOURARIA 

NO VALOR DE 520,21 €. 

A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento. --------------------------------- 

22-PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE COBRANÇA 

DE CONHECIMENTOS DEBITADOS À TESOURARIA 

NO VALOR DE 65,10 €. 

A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento. --------------------------------- 

23-PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE COBRANÇA 

DE CONHECIMENTOS DEBITADOS À TESOURARIA 

NO VALOR DE 449,07 €. 

A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento. --------------------------------- 

24-PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE COBRANÇA 

DE CONHECIMENTOS DEBITADOS À TESOURARIA 

NO VALOR DE 672,70 €. 

A Câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento. --------------------------------- 

25-ELABORAÇÃO DO PROJETO DO LAR 

DA CASA DO POVO DE GODIM 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 51 000,00 €.----------------- 

Mais deliberou, caso o projeto obtenha deferimento, que a verba agora atribuída 

corresponderá à comparticipação da câmara municipal no apoio às obras e 

equipamentos das IPSS. ---------------------------------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS 

26-REGULARIZAÇÃO ARRENDATÁRIOS 

-HABITAÇÃO SOCIAL 

Pela DDSE foi presente uma informação sobre as alterações do arrendatário inicial José 

Ribeiro para o arrendatário atual Maria Inatividade Fernandes. ------------------------------ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


