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ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 05 DE MAIO 2022 

 

Nº 9 /2022 

 

 

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

VEREADORES PRESENTES: Eduardo Jorge Ribeiro Pinto, Maria José Fernandes 

Lacerda , Rui Filipe dos Anjos Teixeira, , António Jorge de Sousa Pereira e Ana Luísa 

Couto de Almeida dos Santos. --------------------------------------------------------------------- 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Manuel da Costa Monteiro, Vereador. ------------------ 

SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira. ----------------------------------------------------------------------- 

OUTRAS PRESENÇAS: Reunião pública sem presenças. ---------------------------------- 

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas. ----------------------------------------------------------- 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade. A Vereadora Maria 

José Fernandes Lacerda não participou nesta votação por não ter estado presente. -------- 

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

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

“Reunimos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Comandante do Posto da Guarda Nacional Republicana do Peso da Régua; -------------- 

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

· Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto; ---------------------------------------- 

· Responsáveis pela Ecoambiente; ---------------------------------------------------------------- 

· Responsáveis pela Federação de Triatlo Portugal; -------------------------------------------- 

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

· Reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Douro; -------- 

· Reunião do grupo de trabalho para a reativação do troço ferroviário da Linha do Douro 

entre Pocinho e Barca D’Alva; -------------------------------------------------------------------- 

· Reunião de trabalho de concertação da rede de oferta formativa, para o ano letivo 2022 

/2023 organizada pela Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares; ---------------------- 

· Assembleia-geral da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal; ----------------- 

· Cerimónia de entrega de diplomas do Agrupamento de Escolas João de Araújo 

Correia, realizado no AUDIR – Auditório Municipal do Peso da Régua; ------------------- 

· Receção ao Rotary Clube de Ovar, organizada pelo Rotary Clube da Régua; ------------ 

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

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

· Reunião do Comité de Acompanhamento do programa NORTE 2020, organizada pela 

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

· Webinar responsivos no âmbito dos pedidos de reposição do equilíbrio financeiro e 

compensações financeiras, organizado pelo Observatório das Autarquias Locais; -------- 

· Sessão Cocriativas do Mapa de Coesão do Grupo Técnico de Política Social do Eixo 

Atlântico; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

· Comemoração do 32.º aniversário do Núcleo de Árbitros Sequeira Teles; ---------------- 
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· Assinatura do protocolo entre a Associação Cultural, Social, Desportiva e Recreativa 

de Galafura, a Associação - A2000 e a União de Freguesias de Galafura e Covelinhas; -- 

· Missa em honra de Nossa Senhora do Desterro, organizada na Capela das 7 Esquinas, 

pela União de Freguesias do Peso da Régua e Godim; ----------------------------------------- 

· Convívio organizado pela Associção Amigos do 14 de agosto; ---------------------------- 

· Comemoração do dia Nacional da Educação dos Surdos e da Juventude Surda, 

organizada pelo Agrupamento de escolas João de Araújo Correia; -------------------------- 

· Comemoração do 44.º Aniversário da Associação Desportiva de Godim; ---------------- 

· Comemoração do 15.º Aniversário da Associação de Municípios Portugueses do 

Vinho; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

· Concerto da Banda Juvenil Salesiana de Poiares; --------------------------------------------- 

· Sessão de assinatura dos Termos de Aceitação, das IPSS/Entidades Beneficiárias, com 

candidatura aprovada à Mobilidade Verde; ------------------------------------------------------ 

Organizámos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

· Assembleia Municipal Jovem, no âmbito das comemorações do 48º aniversário do 25 

de Abril; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

· O Fim de Semana Gastronómico em parceria com a Entidade de Turismo do Porto e 

Norte de Portugal; ----------------------------------------------------------------------------------- 

· Fase final, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Douro, do Concurso Nacional 

de Leitura, realizado no AUDIR – Auditório Municipal do Peso da Régua; ---------------- 

· Feira de Artesanato, realizada no Teatrinho Reguense; -------------------------------------- 

· Conjuntamente com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Peso da Régua e 

o programa CLDS 4G do Peso da Régua, a formação do “Laço Humano”, no âmbito do 

mês da prevenção dos maus-tratos na infância, realizada na Alameda dos Capitães. ------ 

· Comemorações do 48.º aniversário do 25 de Abril; ------------------------------------------ 

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

· Reunião da Comissão Municipal da Juventude;” --------------------------------------------- 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

75-TESOURARIA 

Balancete – Período de 21de abril /2022 a 4 de maio de 2022 – Saldo do dia 4 de maio  

– Trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e oito euros e cinquenta e um 

cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

76-PROPOSTA 

APOIO À COMISSÃO EXECUTIVA 

DAS FESTAS EM HONRA DE N. SRª 

DO SOCORRO PARA REALIZAÇÃO 

DAS FESTIVIDADES 

“De acordo com o previsto na alínea o), do n.º 1, do art. 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, proponho, à Câmara Municipal, que seja, à semelhança do verificado em 

edições anteriores e pelo relevante impacto económico no Concelho, apoiada a 

Comissão Executiva das Festas em Honra de N.ª Sr.ª do Socorro, na realização das 

festividades. Por forma que seja possível que a Comissão Executiva das Festas em 

Honra de N.ª Sr.ª do Socorro dinamize as mesmas, proponho os seguintes apoios: ------- 

1. Ceder, gratuitamente, o direito de uso, para sede, de um espaço na Loja Interativa de 

Turismo, a favor da Comissão Executiva das Festas em Honra de N.ª Sr.ª do Socorro; --- 

2. Ceder, gratuitamente, o direito de uso a favor da Comissão Executiva das Festas em 

Honra de N.ª Sr.ª do Socorro, se necessário, para arrecadar receitas, espaços do domínio 

público, demonstrados como indispensáveis para a dinamização do evento; --------------- 
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3. Conceder à Comissão Executiva das Festas em Honra de N.ª Sr.ª do Socorro todo o 

apoio solicitado dos meios humanos, físicos, móveis e materiais de que o Município 

dispõe, demonstrados como indispensáveis para a dinamização do evento; ---------------- 

4. Proceder à contratação das ligações provisórias à rede elétrica em BT e suportar os 

custos inerentes da energia consumida, emergentes da instalação da iluminação 

decorativa nas ruas da Cidade e de outros elementos demonstrados como indispensáveis 

para a dinamização do evento; --------------------------------------------------------------------- 

5. Apoiar, financeiramente, a Comissão Executiva das Festas em Honra de N.ª Sr.ª do 

Socorro, com um montante de 75.000,00€. Face ao exposto, fica esta responsável pela 

contratação do fogo de artifício nos dias 14, 15 e 16 de agosto; ------------------------------ 

6. Demonstrar, pontualmente, por declaração, o “conforto” indispensável para consumar 

os necessários licenciamentos e autorizações demonstrados como fundamentais para a 

dinamização do evento”. --------------------------------------------------------------------------- 

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

77-PROPOSTA 

NOMEAÇÃO DA COMISSÃO 

Após dois anos de interregno, motivado pelas restrições da Covid-19, em 2022 

voltamos aos grandes eventos. As Festas em Honra de Nossa Senhora do Socorro são de 

extrema importância para o Concelho, quer pelo impacto económico, quer pela tradição 

que preservam. Por forma a dinamizar o evento proponho que seja nomeada a seguinte 

Comissão Executiva das Festas em Honra de Nossa Senhora do Socorro: ------------------ 

Raul Gonçalves, Coordenador; -------------------------------------------------------------------- 

Norberto Gonçalves, Vice-coordenador; --------------------------------------------------------- 

Ilídio Mendes, Tesoureiro; ------------------------------------------------------------------------- 

Os nomes propostos são reconhecidos na comunidade Reguense pela dedicação às 

Festas em Honra de Nossa Senhora do Socorro, bem como experiência na dinamização 

das mesmas. Serão coadjuvados por outros cidadãos que, não tendo responsabilidades 

de coordenação, se demonstrem interessados e que sejam necessários para 

operacionalizar o evento. --------------------------------------------------------------------------- 

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

78-PROPOSTA 

PROTOCOLO MOVIJOVEM 

No passado dia 07 de abril celebrou-se um protocolo com a MoviJovem para a criação 

de um Cartão Jovem Municipal, inserido nas redes europeias e nacionais, acrescido de 

vantagens locais. Este Cartão tem um custo anual de 10€. Por se tratar de uma medida 

de apoio aos jovens, por ser frequente a inexistência de rendimentos nesta faixa etária e 

por forma a celebrar a criação do Cartão, proponho que seja atribuído um ano de oferta 

a todos os subscritores do Cartão Jovem Municipal de Peso da Régua. --------------------- 

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

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

GESTÃO DO TERRITÓRIO 

79-ANTÓNIO JOSÉ MARTINS RIBEIRO 

VALE DE ÉGUA – GALAFURA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de António José Martins Ribeiro a requerer parecer 

favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o 

artº 147-D. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Traz informação dos serviços do teor seguinte: ------------------------------------------------- 

“ … CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------- 
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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. ------------------------------- 

80-ANTÓNIO JOSÉ MARTINS RIBEIRO 

CERDEIRINHAS - COVELINHAS 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de António José Martins Ribeiro a requerer parecer 

favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o 

artº 199-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. ------------------------------- 

81-CINOL – CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA  

NORTENHA, LDA 

LUGAR DO BARCO – LOUREIRO – PESO DA RÉGUA 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Cinol – Construtora Imobiliária Nortenha Ldª a 

requerer parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito 

na matriz sob o artº 398-A, localizado no lugar do Barco, Loureiro, Peso da Régua. ----- 

Traz informação dos serviços do teor seguinte: ------------------------------------------------- 

“Nada a opor. Propõe-se emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade 

para o prédio descrito na CRP com o nº 14/19841226 sob o artº rústico com o nº 398-A, 

com emissão da competente certidão, nos termos do artigo 54º da Lei nº 64/2003, de 

23/08. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da constituição/ampliação do número de compartes de prédios rústicos, não resulta o 

direito do parcelamento físico do prédio em violação do RJUE. ----------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável. ------------------------------- 

82-MARIA ESPERANÇA GUEDES TEIXEIRA 

“COSTA” – VILARINHO DOS FREIRES 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Maria Esperança Guedes Teixeira a requerer parecer 

favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o 

artº nº 89-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. ------------------------------- 

83-ROGER & GOMES LDª 

CANELAS – PESO DA RÉGUA 

OBRAS DE EDIFICAÇÃO 

INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DE TURISMO 

EM ESPAÇO RURAL – UNIDADE DE AGROTURISMO 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura de acordo com 

a informação dos serviços. ------------------------------------------------------------------------- 
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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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


