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ATA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 19 DE MAIO 2022 

 

Nº 10 /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. O Vereador Manuel 

da Costa Monteiro não participou nesta votação. ----------------------------------------------- 

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

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

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

• Responsáveis pelas Águas do Norte; --------------------------------------- 

• Comandante do Posto da Guarda Nacional Republicana do Peso da 

Régua; -------------------------------------------------------------------------- 

• Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

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

• Direção da Associação “O Baguinho”; ------------------------------------- 

• Presidente da Direção Associação A2000; -------------------------------- 

• Presidente do Conselho de Administração da APDL - Administração 

dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A; ----------------- 

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

• Direção do Grupo Desportivo e Recreativo da Ferraria; ----------------- 

• Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua; ------------ 

• Presidente da União de Freguesias de Galafura e Covelinhas; ---------- 

• Vice-Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de 

Portugal; ------------------------------------------------------------------------ 

• Responsáveis pela Associação Divertimentos e Diversões; ------------- 

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

• Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios Vale do 

Douro Norte (2); --------------------------------------------------------------- 

• Reunião Conselho de Administração da Empresa Intermunicipal das 

Águas do Interior Norte; ----------------------------------------------------- 

• Feira Expocidades 2022, organizada pelo Eixo Atlântico do Noroeste 

Peninsular, realizada em Ferrol; --------------------------------------------- 

• Sessão de informação “Medidas de Apoio à Contratação”, 

dinamizada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de 

Vila Real, realizada no AUDIR – Auditório Municipal do Peso da 

Régua; -------------------------------------------------------------------------- 

• Reunião do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Vale 

do Douro Norte; --------------------------------------------------------------- 
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• Comemoração do 775.º aniversário da Estrada Nacional 2; ------------- 

• Reunião com a Comissão organizadora da comemoração do 

centenário da Agustina Bessa Luís; ----------------------------------------- 

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

• Inauguração do Parque de Caravanismo de Sedielos; -------------------- 

• Caminhada solidária organizada pela Associação Jovens Abundantes 

em Moura Morta; -------------------------------------------------------------- 

• Prova de cicloturismo Ride Across Portugal; ----------------------------- 

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

• A prova de ciclismo Douro Granfondo 2022 conjuntamente com a 

Bikeservice; -------------------------------------------------------------------- 

• Workshop World Café em parceria com a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens e o Programa CLDS 4G, realizado no AUDIR – 

Auditório Municipal do Peso da Régua; ----------------------------------- 

• 2ª Jornada do Campeonato Mundial de Enduro conjuntamente com o 

Município de Armamar e o Clube Natureza Extreme; ------------------- 

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

• Reunião da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos 

Rurais; -------------------------------------------------------------------------- 

• Reunião do Núcleo da Rede Social; ---------------------------------------- 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

84-TESOURARIA 

Balancete – Período de 5 de maio /2022 a 18 de maio de 2022 – Saldo do dia 18 de 

maio –  Seiscentos e noventa mil, quatrocentos e vinte oito euros e trinta e três 

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

85-PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE COBRANÇA 

DE CONHECIMENTOS DEBITADOS À  

TESOURARIA NO VALOR DE 303.80 € 

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

86-PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE COBRANÇA 

DE CONHECIMENTOS DEBITADOS À  

TESOURARIA NO VALOR DE 661,60 € 

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

87-EXTINÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO 

DO TERRADO NA FEIRA SEMANAL 

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

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

Mais deliberou mandar efetuar o procedimento para ocupação dos lugares não 

ocupados. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

88-ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 

PARA 2 LUGARES DE DIRIGENTES INTERMÉDIOS 

DE 3º GRAU EM REGIME DE COMISSÃO DE SERVIÇO 

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

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

- De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação em 

vigor e doravante designada apenas por LGTFP, os serviços da Administração Pública 

podem promover o recrutamento dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos 

postos de trabalho previstos no mapa de pessoal; ----------------------------------------------- 
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- O Município do Peso da Régua não se encontra numa situação de saneamento ou 

rutura, pelo que a Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2021, aprovada pela Lei 

n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, possibilita a presente intenção de recrutamento, ao 

não ter norma específica que a vise restringir; -------------------------------------------------- 

- O mapa de pessoal do Município do Peso da Régua para o ano de 2022, aprovado 

com o orçamento municipal na sessão da Assembleia Municipal de 15 de dezembro de 

2022, prevê estes postos de trabalho; ------------------------------------------------------------- 

- Atenta a estratégia do Município para o desenvolvimento concelhio e os projetos 

prioritários que se pretendem implementar, com vista ao seu alcance, resulta evidente a 

necessidade de procedermos ao recrutamento de trabalhadores que permita não só 

colmatar as carências existentes, mas também, fazer face ao volume de trabalho que está 

a decorrer nos serviços municipais, garantindo a concretização e o sucesso dos mesmos 

de uma forma sustentável e duradoura; ----------------------------------------------------------- 

- As referidas carências, que se traduzem em necessidades permanentes dos respetivos 

serviços, fundamentam a autorização de abertura do procedimento concursal para 

preenchimento de dois postos de trabalho vagos no cargo de direção intermédia de 3.º 

grau, em comissão de serviço, tal como caraterizado no nosso mapa de pessoal. ---------- 

- Os postos de trabalho estão previstos no mapa de pessoal; -------------------------------- 

- Os lugares postos a concurso terão como conteúdo funcional genérico o definido no 

anexo da LGTFP, em articulação com as funções previstas para as unidades orgânicas 

identificadas no Regulamento da Reorganização dos Serviços do Município do Peso da 

Régua; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A competência para a promoção de recrutamento de trabalhadores necessários à 

ocupação dos postos de trabalho é atualmente cometida ao órgão executivo do 

Município, de acordo com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, na sua redação atual. -------------------------------------------------------------------- 

- Neste sentido, ao abrigo da competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do 

artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o disposto no artigo 29.º, artigo 30.º e 

n.º 1 do artigo 33.º todos da LGTFP, ------------------------------------------------------------- 

Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que a Câmara Municipal, nos termos referidos anteriormente, delibere 

autorizar a abertura de procedimento concursal para o recrutamento, na 

modalidade em comissão de serviço, nos termos previstos nos artigos 20.º e 21.º da 

lei 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, tendo em vista a ocupação dos 

postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal, supra 

identificados, para desempenharem funções nas diversas unidades orgânicas. ------- 

2. Seja aprovada, nos termos do n.º 3, do artigo 57.º do RJAL, a presente 

deliberação em minuta. --------------------------------------------------------------------------- 

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

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS 

89-FESTAS EM HONRA DE S. PEDRO DE LOUREIRO 

PEDIDO DE SUBSIDIO 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 1 500,00 €. ------------------ 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

GESTÃO DO TERRITÓRIO 

90-LÍDIA FLORISA DOS SANTOS COUTINHO 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA USUFRUTO DE 

BENEFICIOS FISCAIS E FINANCEIROS MUNICIPAIS 

RELATIVOS À REABILITAÇÃO URBANA 
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Foi presente um requerimento de Lídia Florisa dos Santos Coutinho, residente na Rua 

do Calvário, a solicitar autorização para usufruir dos benefícios fiscais e financeiros 

municipais constantes do quadro de benefícios das ARU, relativos à reabilitação urbana. 

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

“ No âmbito do pedido e de acordo com a deliberação da Assembleia Municipal de 

06/06/2019 referente ao R.M de incentivos à reabilitação urbana, nada a opor ao 

desconto de 50% das taxas de licenciamento”. -------------------------------------------------- 

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

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

GARUPR 

(GABINETE DE À REABILITAÇÃO URBANA DE PESO DA RÉGUA) 

91-ACEITAÇÃO DA CEDÊNCIA DO DIREITO 

DE SUPERFICIE DO BAIRRO DE FONTELAS  

(DOIS FOGOS) PARA GESTÃO, POR PARTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL, NO ÂMBITO DA 

ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO 

A Câmara deliberou por unanimidade aceitar a cedência do respetivo direito de 

superfície, dando poderes ao Sr. Presidente para outorgar a competente escritura. ------ 

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

 

 

 

 

 
 


