ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 02 DE JUNHO 2022
Nº 11 /2022
PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves. ------------------------------------------------------VEREADORES PRESENTES: Eduardo Jorge Ribeiro Pinto, Rui Filipe dos Anjos
Teixeira, António Jorge de Sousa Pereira e Ana Luísa Couto de Almeida dos Santos. --AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda, Manuel da Costa
Monteiro, Vereadores. -----------------------------------------------------------------------------SECRETARIOU: Maria José Pereira da Fonseca Guedes Leite, Jurista. -----------------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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------• Diretora da Escola Profissional e Desenvolvimento Rural do Rodo; --• Acipreste da Zona Pastoral Douro I; -------------------------------------------• Direção da Associação Godibombos; -----------------------------------------• Presidente da Junta de Freguesia de Fontelas; -----------------------------• Presidente da Comissão de Proteção de Jovens e Crianças do peso
da Régua; ----------------------------------------------------------------------------• Chefe do Serviço de Finanças do Peso da Régua; --------------------------• Secretária de Estado da Habitação; -------------------------------------------• Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte; ----------------------------------------------------------------• Vice-presidente do Conselho de Administração da Agência
Portuguesa do Ambiente; -------------------------------------------------------• Presidente do Conselho de Administração da APDL - Administração
dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo; -------------------------• Presidente da União de Freguesias de Poiares e Canelas; ---------------• Responsáveis pela escola de Hotelaria de Lamego; -----------------------• Presidente da Direção da Associação Comercial e Industrial dos
Concelhos do Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão
Frio; -----------------------------------------------------------------------------------Participámos: -----------------------------------------------------------------------------------------------• Reunião entre a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte e a Comunidade Intermunicipal do Douro; ---------• Assembleia Geral da Empresa Intermunicipal Águas do Interior
Norte; ---------------------------------------------------------------------------------• Reunião com Ministra da Coesão Territorial e Secretária de Estado
do Desenvolvimento Regional, com as Comunidades Intermunicipais
do Douro, Alto Minho, Alto Tâmega, Ave, Cávado, Tâmega e Sousa e
Terras de Trás-os-Montes; ------------------------------------------------------39

•

Reunião do grupo de trabalho para a reativação do troço ferroviário
da Linha do Douro entre Pocinho e Barca D’Alva; -------------------------• Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte; ----------------------------------------------------------------• Reunião Conselho de Administração da Empresa Intermunicipal das
Águas do Interior Norte; ---------------------------------------------------------Estivemos presentes: -------------------------------------------------------------------------------------• Grande Prémio de Atletismo da Ferraria organizado pelo Grupo
Desportivo e Recreativo da Ferraria; -----------------------------------------• Encerramento da XII Mostra de Teatro do Douro, promovida pela
Associação Vale D’Ouro, realizada no AUDIR – Auditório Municipal
do Peso da Régua; -----------------------------------------------------------------• Caminhada da Ascensão 2022 organizada pelo Rancho Folclórico e
Recreativo de Godim; -------------------------------------------------------------• Cerimónia de abertura do 9.º Festival do Vinho do Douro Superior; -• Festas da Ascensão 2022 em Godim; -----------------------------------------• Festival de Folclore da Ascensão organizado pelo Rancho Folclórico e
Recreativo de Godim; -------------------------------------------------------------Organizámos: -----------------------------------------------------------------------------------------------• XXIII Feira do Livro do Douro, realizada na Biblioteca Municipal do
Peso da Régua; ---------------------------------------------------------------------• Torneio Regional de Fundo em natação organizado nas Piscinas
Municipais pelo Clube de Natação Municipal; ------------------------------• Feira de Apoio ao Empreendedor em parceria com o CLDS 4G do
peso da Régua; ---------------------------------------------------------------------• A EDP XIV Meia Maratona do Douro Vinhateiro em parceria com a
Running Wonders; -----------------------------------------------------------------• A comemoração do Dia Mundial da Criança para os alunos do préescolar e do 1.º ciclo do ensino básico, realizado nos Centros
Escolares da Alameda e Alagoas. ----------------------------------------------A próxima reunião de câmara agendada para o dia 16 de junho, por ser feriado, passará
para o dia 15 de junho pelas 9,30 horas. Todos os Vereadores ficaram cientes desta
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
92-TESOURARIA
Balancete – Período de 19 de maio /2022 a 01 de junho de 2022 – Saldo do dia 01 de
junho – Cento e seis mil, setecentos e oitenta e um euros e trinta e um cêntimos. --------93-RANCHO FOLCLÓRICO E RECREATIVO
DE GODIM
VI CAMINHADA DA ASCENSÃO GODIM
Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento do
Rancho Folclórico e Recreativo de Godim a solicitar licença e isenção de taxas para a
realização da VI Caminhada da Ascensão Godim. --------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho. --------------------------------94-FREGUESIA DE LOUREIRO
FESTEJOS EM HONRA S.PEDRO
ISENÇÃO DE TAXAS
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Foi presente um requerimento da Freguesia de Loureiro a solicitar a isenção do
pagamento de taxas para a realização dos Festejos em Honra a S. Pedro nos dias 2 e 3
de julho /2022. --------------------------------------------------------------------------------------Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte: -------------------------------------“ Quanto à isenção de taxas solicitada, informo V.Exª que, a mesma está prevista no nº
2 e 4 do artº 26º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais “ sem
prejuízos das isenções previstas e em vigor, a Câmara Municipal poderá ainda conceder
isenções do pagamento de taxas ao Município às pessoas coletivas de direito público, …
associações culturais, desportivas … legalmente constituídas…”. --------------------------A Câmara deliberou por unanimidade isentar as respetivas taxas de acordo com a
informação dos serviços. --------------------------------------------------------------------------95-LOGARITMO PRATICO LDª
CAROLINA ADELAIDE COSTA ESPIRITO SANTO
RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO CAFETARIA/BAR
NO EDIFICIO AUDIR
Traz informação da DAF do teor seguinte: -----------------------------------------------------“ O contrato de concessão da exploração do espaço confeitaria/bar integrado no edifício
AUDIR na Alameda dos Capitães, foi outorgado a 5 de julho de 2016. -------------------A concessão da exploração é de 3 anos, podendo a sua renovação ser efetuada por iguais
períodos sucessivos, desde que o requerido pela concessionária com a antecedência
mínima de 90 dias. ---------------------------------------------------------------------------------A concessionária não tem dívidas ao município. -----------------------------------------------Assim, no aspeto legal, sou de parecer que o requerido está em condições de ser
deferido”. --------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a renovação de concessão de acordo
com a informação dos serviços. ------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS
96-FESTAS EM HONRA DE S. JOÃO
VINHÓS
PEDIDO DE SUBSÍDIO
A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 1 500,00 €. ---------------97-DESPACHO
APLICAÇÃO REGIME DE RENDA APOIADA
BAIRRO MOURA MORTA
A Câmara deliberou por unanimidade manter o valor das rendas até à realização das
obras de requalificação. ---------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
GESTÃO DO TERRITÓRIO
98-ANTÓNIO RIBEIRO BRITES
LUGAR DO “ ENXERTADO” – POIARES
PESO DA RÉGUA
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE
Foi presente um requerimento de António Ribeiro Brites de Poiares, Peso da Régua, a
requerer parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito
na matriz sob o artº nº 295-M. --------------------------------------------------------------------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. ------------------------------41

99-LIGAÇÃO DO NÓ DA A24 À EM 601
E ZONA EMPRESARIAL – VIA ESTRUTURANTE
ESTUDO PRÉVIO – ESTUDO DE TRÁFEGO E
ESTUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL

- Pela DPDEGT foi presente a seguinte informação:
“Tendo o Estudo Prévio do projeto designado em assunto sido entregue pela NRV –
Consultores de Engenharia no passado dia 23 de maio, apresentando globalmente, e no
meu parecer, uma solução para esta fase em conformidade com o discutido nas reuniões
de trabalho tidas para esse efeito ao longo do desenvolvimento da proposta, venho
colocar o conteúdo entregue para análise final de V. Exa. e eventual aprovação. ---------Caso este Estudo Prévio mereça a V. concordância e de forma a poder dar sequência à
fase(s)seguinte(s)do projeto (Anteprojeto / Projeto de Execução), torna-se necessário a
execução de dois estudos complementares de sustentabilidade à operação: Estudo de
Tráfego e Estudo de Impacte Ambiental. -------------------------------------------------------Assim, serve igualmente esta informação para caso V. Exa o entenda proceder-se à
contratação desses dois estudos específicos, remetendo-se com a V. aprovação aos
competentes serviços (DOPSU) para enquadramento do procedimento legal e
consequentes consultas” ---------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o estudo prévio do projeto de acordo
com a informação dos serviços. ------------------------------------------------------------------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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