ATA
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 8 DE SETEMBRO 2022
Nº 18 /2022
PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves. ------------------------------------------------------VEREADORES PRESENTES: Eduardo Jorge Ribeiro Pinto, Maria José Fernandes
Lacerda, Manuel da Costa Monteiro. António Jorge de Sousa Pereira e Ana Luísa Couto
de Almeida dos Santos -----------------------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Rui Filipe dos Anjos Teixeira, Vereador. -------------SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de Divisão
Administrativa e Financeira. ----------------------------------------------------------------------OUTRAS PRESENÇAS: Pública sem presenças. --------------------------------------------HORA DE ABERTURA: 9.30 horas. ----------------------------------------------------------ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade. O Vereador
Eduardo Jorge Ribeiro Pinto 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: ------------------------------------------------------------------------------------------• Presidente da Direção da Associação Amigos Abeira Douro e
Presidente da Direção do Rancho Folclórico Recreativo de Godim; --Participámos: --------------------------------------------------------------------------------------• Reunião do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Vale
do Douro Norte; --------------------------------------------------------------• Visita dos membros do Conselho de Estado Suíço do Cantão Valais
efetuada à Região do Douro; -----------------------------------------------Estivemos presentes: -----------------------------------------------------------------------------• Caminhada noturna organizada pela Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Peso da Régua; -------------------------------• Jogo de apresentação aos sócios do Futebol Clube de Fontelas; ------• Torneio de Futebol “Abraço D’Ouro”, organizado pelos Veteranos do
Sport Clube da Régua; -------------------------------------------------------Organizámos: --------------------------------------------------------------------------------------• Passeio Sénior 2022; ---------------------------------------------------------Os Vereadores do Partido Socialista solicitaram ao Sr. Presidente da Câmara Municipal
informações relativas às obras que decorrem no Hospital D. Luís I, nas piscinas do
Balneário Termal das Caldas do Moledo e na Casa do Cantoneiro, e se os prazos de
execução estão de acordo com os cronogramas físico-financeiros inicialmente
apresentados e aprovados. ------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara informou que os prazos estão a decorrer de acordo com o plano
aprovado. --------------------------------------------------------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
166-TESOURARIA
Balancete – Período de 25 de Agosto /2022 a 07 de Setembro de 2022 – Saldo do dia 7
de Setembro –Trezentos e vinte mil, trezentos e doze euros e oitenta cêntimos. -----------
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167-“AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE
MÉDIO/LONGO PRAZO - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A CRIAÇÃO
DE ÁREAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL, TECNOLÓGICAS E
OFICINAIS, ATÉ AO MONTANTE DE 445 290,60 €”
RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a contratação do empréstimo
apresentado, enviando-o para aprovação à Assembleia Municipal. ------------------------168-RÉGUA DOURO TRIATLO 2022
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DA TAXA
Foi presente para ratificação o despacho do Vereador exarado no requerimento da
Régua Douro Triatlo a solicitar a isenção do pagamento das taxas para a realização do
evento. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho, isentando-o das respetivas
taxas. -------------------------------------------------------------------------------------------------169-PROPOSTA
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEÍS
(IMI)
FIXAÇÃO DE TAXAS PARA 2023
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada,
enviando-a para aprovação à Assembleia Municipal. ----------------------------------------170-PROPOSTA
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS
PESSOAS SINGULARES (I.R.S.)
FIXAÇÃO DE TAXA PARA 2023
A Câmara deliberou por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, concordar
com a proposta apresentada, enviando-a para aprovação à Assembleia Municipal. ----Foram presentes as seguintes declarações de voto. --------------------------------------------Declaração de voto dos Vereadores do PS: -----------------------------------------------------“A fixação pela taxa máxima do IRS nos sujeitos passivos vai, uma vez mais, penalizar
não só os rendimentos dos trabalhadores por conta de outrem, mas também todos os
pequenos empresários em nome individual. A fixação desta taxa num valor inferior
seria certamente um incentivo ao investimento. Vivendo o nosso Concelho um
gravíssimo problema demográfico, esta seria uma das formas de atrair investimento e
consequentemente pessoas, sem que houvesse uma perda significativa na receita
global. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas razões apresentadas os Vereadores do Partido Socialista votam contra esta
proposta”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Declaração de voto dos Vereadores do PSD: ---------------------------------------------------1- Os eleitos do PSD votam favoravelmente a proposta. --------------------------------2- A Grande maioria das famílias Reguenses não paga IRS. ---------------------------3- A devolução desta percentagem de IRS beneficia muito mais as famílias com
elevados rendimentos. --------------------------------------------------------------------4- Tem sido política desta maioria a ajuda as famílias reguenses através da
comparticipação de uma parte substancial da tarifa de água, saneamento e
resíduos sólidos urbanos. -----------------------------------------------------------------5- Parece nos mais justo, mais solidário e mais abrangente a continuação desta
política. -------------------------------------------------------------------------------------68

171-PROPOSTA
DERRAMA
FIXAÇÃO DE TAXA PARA 2023
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada,
enviando-a para aprovação à Assembleia Municipal. ----------------------------------------172-PROPOSTA
TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS
DE PASSAGEM
FIXAÇÃO DE TAXA PARA 2023
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada,
enviando-a para aprovação à Assembleia Municipal. ----------------------------------------173-PROPOSTA PARA A COMPOSIÇÃO
DO JURI PARA O RECRUTAMENTO
DE DOIS LUGARES DO CARGO
DIRIGENTE DE 3º GRAU
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada,
enviando-a para aprovação à Assembleia Municipal. ----------------------------------------GABINETE DE APOIO À REABILITAÇÃO URBANA DE PESO DA RÉGUA
174-ALTERAÇÃO À ESTRATÉGIA LOCAL
DE HABITAÇÃO DE PESO DA RÉGUA
A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a alteração apresentada,
enviando-a para aprovação à Assembleia Municipal. ----------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
175- REABILITAÇÃO DO “ ANTIGO HOTEL VILHENA”
HABITAÇÃO SOCIAL EM CALDAS DO MOLEDO, FONTELAS
ELEMENTOS SOLUÇÃO DE OBRA
A Câmara deliberou por unanimidade mandar proceder à abertura do procedimento da
respetiva empreitada, bem como aprovaras suas peças escritas, incluindo o caderno de
encargos e o seu programa de procedimento. --------------------------------------------------Mais deliberou mandar emitir a declaração de que o projeto de execução cumpre todas
as disposições legais e técnicas sobre construção anti-sismica e que se encontra na
posse administrativa da totalidade dos prédios necessários ao início da execução da
obra, nos termos previstos no plano de trabalhos. --------------------------------------------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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