ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 14 DE JULHO 2022
Nº 14 /2022
PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves. ------------------------------------------------------VEREADORES PRESENTES: Eduardo Jorge Ribeiro Pinto, Rui Filipe dos Anjos
Teixeira, Maria José Fernandes Lacerda, 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. ----------------------------------------------------------------------HORA DE ABERTURA: 9.30 horas. ----------------------------------------------------------ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovadas por unanimidade as atas nº 12 e 13. -INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Sr. Presidente
informou verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena. -----------Reunimos: ------------------------------------------------------------------------------------------• Vice-presidente da Comissão de Coordenação e Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte; -------------------------------------• Presidente da APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões e
Viana do Castelo; ------------------------------------------------------------• Diretor do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia; ---------• Presidente da Associação A2000; -----------------------------------------• Presidente da Junta de Freguesias de Fontelas; --------------------------• Presidente da Comissão Administrativa da Casa do Povo de Fontelas;
• Diretora da Casa do Povo de Vilarinho dos Freires; --------------------Participámos: --------------------------------------------------------------------------------------• Reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil de Vila Real; -------• XIV Edição dos Jogos do Eixo Atlântico 2022, realizados na Maia; -• Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural do
Rodo; ---------------------------------------------------------------------------• Transmissão de Tarefas do Rotary Clube da Régua; --------------------Estivemos presentes: -----------------------------------------------------------------------------• Caminhada solidária organizada pela Junta de Freguesia de Fontelas;
• Festa em Honra de São Pedro de Loureiro; ------------------------------• Convívio organizado pela Associação Águias Douradas do Marão; --• Abertura oficial da Feira Franca – Porca de Murça; ---------------------Organizámos: --------------------------------------------------------------------------------------• A Apresentação da Peça de Teatro “O Pranto de Maria Parda”
destinada aos utentes das Instituições Particulares de Solidariedade
Social do Concelho, realizada no AUDIR – Auditório Municipal; ---• Festival Musical “Chuva de Estrelas D’Ouro Internacional” em
conjuntamente com a Associação dos Amigos Abeira Douro; --------• A Iniciativa Férias 100% 2022; --------------------------------------------• Visita ao Oceanário de Lisboa dos alunos do 4.º na de escolaridade
do 1.º Ciclo do Ensino Básico; ---------------------------------------------51

Efetuámos: -----------------------------------------------------------------------------------------Reunião da Comissão Municipal de Apoio ao Idoso (2); -------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
122-TESOURARIA
Balancete – Período de 30 de junho /2022 a 13 de julho de 2022 – Saldo do dia 13 de
julho – Cento e quarenta e dois mil, trezentos e trinta euros e noventa um cêntimos. ----DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPAMENTOS
123-PEDIDO DE REVISÃO DE RENDA
DE FOGOS CAMARÁRIOS
Pela DDSE foi presente uma informação sobre pedidos de revisão do valor de rendas
camarárias: ------------------------------------------------------------------------------------------- Maria Fernanda Correia da Fonseca Teixeira -------------------------------------------------- José Maria Pinto Barbosa ------------------------------------------------------------------------- Maria Adília Pinto --------------------------------------------------------------------------------- Maria Teresa Magalhães Leite Monteiro ------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a informação dos serviços, sendo
fixadas as seguintes rendas: ----------------------------------------------------------------------- Maria Fernanda Correia da Fonseca Teixeira – 36,08 €. ----------------------------------- José Maria Pinto Barbosa – 112,22 €. --------------------------------------------------------- Maria Adília Pinto – 91,45 €. -------------------------------------------------------------------- Maria Teresa Magalhães Leite Monteiro – 55,72 €. ----------------------------------------124-COMISSÃO DE FESTAS DE POIARES
PEDIDO DE SUBSÍDIO
Foi presente uma informação da DDSE sobre a atribuição de um subsídio de 1 500,00 €
para a dinamização das festas da freguesia. -----------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 1 500,00 €. -----------------125-PROPOSTA
COMÉDIA“ QUEM MATOU LAURA PAULA”
Pela Vereadora do Pelouro da Cultura foi presente a proposta do teor seguinte: ----------“ QUEM MATOU LAURA PAULA” é a primeira comédia transmontano-duriense,
feita e interpretada por pessoas da região. ------------------------------------------------------Trata-se de um projeto inédito, de qualidade reconhecida, que necessita de apoio para
cumprir com os objetivos a que se propõem, como a distribuição do filme nas salas de
cinema nacionais, a integração do mesmo na grelha de programação de um canal
generalista, bem como a distribuição do filme junto das comunidades de emigrantes. ---Assim, proponho a atribuição de um subsídio no valor de 2.000 € (dois mil euros). -----Em contrapartida, a Câmara Municipal do Peso da Régua passa a dispor do filme para
apresentação pública. ------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 2.000,00 €. -----------------DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E
GESTÃO DO TERRITÓRIO
126-MARIA HERMINIA DA SILVA CARVALHO ALVES
LUGAR DAS FONTAÍNHAS – POIARES
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE
Foi presente um requerimento de Maria Herminia da Silva Carvalho Alves a requerer
parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz
sob o artº nº 63-G. ----------------------------------------------------------------------------------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 emissão da competente certidão”. ----------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável de acordo com a
informação dos serviços. --------------------------------------------------------------------------127-IDALINA DA SILVA PEREIRA
QUINTA – VINHÓS – PESO DA RÉGUA
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE
Foi presente um requerimento de Idalina da Silva Pereira a requerer parecer favorável à
constituição de compropriedade do prédio Rústico inscrito na matriz sob artº nº 1050-E.
Traz informação dos serviços do teor seguinte: ------------------------------------------------“ Nada a opor. Propõe-se dar parecer favorável à constituição de compropriedade para o
prédio rústico com o artigo 1050-E, sob o prédio descrito na CRP sob o nº
1668/20031217, nos termos do artigo 54º da Lei nº 64/2003, de 23/08, com emissão da
competente certidão. -------------------------------------------------------------------------------Da constituição/ampliação do número de compartes de prédios rústicos, não resulta o
direito ao parcelamento físico do prédio em violação do RJUE”. ---------------------------A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável de acordo com a
informação dos serviços. --------------------------------------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
128-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RESÍDUOS
URBANOS E LIMPEZA URBANA DOS CONCELHOS DO VALE
DO DOURO-NORTE – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
DE PROPOSTAS
Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no documento da
prestação de serviços acima mencionada. -------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho. --------------------------------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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