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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 17 DE NOVEMBRO 2022 

 

Nº 23 /2022 

 

PRESIDENTE: Maria José Fernandes Lacerda. -----------------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES: Eduardo Jorge Ribeiro Pinto, Rui Filipe dos Anjos 

Teixeira, Manuel da Costa Monteiro, António Jorge de Sousa Pereira e Ana Luísa 

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

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: José Manuel Gonçalves------------------------------------ 

SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de Divisão 

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

HORA DE ABERTURA: 9.30h. 

Ficou agendada uma próxima reunião para o dia 2 de Dezembro para discussão das 

deliberações nº 225,226 e 227. -------------------------------------------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, que a reunião terá continuidade no dia 02/12/2022 

pelas 9 horas para discussão dos pontos da ordem do dia. -----------------------------------  

ACTA 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 do Centro de Dia da Casa do Povo de Vilarinho dos Freires; 

• Presidente da Associação Comercial e Industrial dos Concelhos do 

Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio; --------------- 

• Vogal do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal; 

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

• Direção do Centro Social e Paroquial de São Pedro de Loureiro e 

Junta de Freguesia de Loureiro; --------------------------------------------- 

• Responsáveis pela RESINORTE; ------------------------------------------- 

• Direção da Associação Águias Douradas do Marão; --------------------- 

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

• Festival de Produtos Durienses realizado em Sabrosa; ------------------ 

• Reunião Conselho de Administração da Empresa Intermunicipal das 

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

• Bienal Ibérica de Património Cultural, AR&AP, participando num 

debate do projeto Discover Duero / Douro, no âmbito do “douro, 

Capital Europeia do Vinho 2023”; ------------------------------------------ 

• Xantar - Salón Internacional de Turismo Gastronómico realizado em 

Ourense; ------------------------------------------------------------------------ 

• Cerimónia de entronização de novos confrades da Confraria dos 

Vinhos do Douro; ------------------------------------------------------------- 

• Reunião do Conselho Diretivo da Fundação Museu do Douro; -------- 

• Reunião de trabalho com responsáveis pelo Centro Distrital da 

Segurança Social de Vila Real; ---------------------------------------------- 

• Reunião do Sistema de Gestão Integrado de Fogos Florestais Região 

Norte, no âmbito da Comunidade intermunicipal do Douro; ------------ 
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Estivemos presentes: -------------------------------------------------------------------------------- 

• Abertura do Festival de Produtos Durienses em Sabrosa; --------------- 

• Magusto organizado pela Associação Desportiva de Godim; ----------- 

• Magusto organizado pela Associação Jovens Abundantes de Moura 

Morta; --------------------------------------------------------------------------- 

• 2.º encontro de São Martinho organizado pelo Clube Motorizado 

Vale do Tanha; ---------------------------------------------------------------- 

• Aniversário da Associação da Região do Douro de Apoio a 

Deficientes; -------------------------------------------------------------------- 

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

• Reunião da Comissão Municipal Integrada de Fogos Rurais; ---------- 

• Reunião de esclarecimento com proprietários de imóveis com 

candidaturas aprovadas no âmbito da Estratégia Local de Habitação; - 

• Sessão de esclarecimento com os proprietários das frações dos blocos 

privados do Bairro Calouste Gulbenkian; ---------------------------------- 

Assinatura de protocolo de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia, com a 

Associação Companhia dos Animais e o Grupo de Proteção de Animais da Régua; ------ 

A reunião publica ordinária de dia 1 de dezembro, ficou agendada para dia 30 de 

novembro de 2022, todos os vereadores tomaram conhecimento desta alteração. --------- 

Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte proposta: ------------------------------------- 

Estabelecimento de uma parceria de colaboração com os promotores do Programa 

Mais Contigo. O Programa Mais Contigo é um projeto nacional, apoiado pela DGS, de 

promoção da saúde mental e prevenção de comportamentos suicidários em 

adolescentes, que iniciou a sua atividade na Escola Secundária João de Araújo Correia 

no passado dia 16/11. Trata-se um programa de implementação em meio escolar, que 

implica a dinamização de várias sessões presenciais em contexto de sala de aula, bem 

como ações de sensibilização sobre o tema para docentes, não docentes, pais e 

encarregados de educação. O Município ao constituir-se como entidade parceira 

assume papel ativo na dinamização das atividades que envolvam a comunidade, 

nomeadamente a comemoração do dia "Mais Contigo" e outras atividades a ser 

desenvolvidas pela comunidade educativa no âmbito do projeto, contribuindo assim 

ativamente para a promoção da saúde mental dos jovens do concelho. --------------------- 

O vereador Eduardo Jorge Ribeiro Pinto endereçou um convite para o Programa Mais 

Contigo efetuar uma apresentação do projeto no próximo plenário da rede social. ------ 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

201-TESOURARIA 

Balancete – Período de 3 de novembro /2022 a 16 de novembro 2022 – Saldo do dia 16 

de novembro   – 1.203.486,28€-------------------------------------------------------------------- 

202-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

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

A Câmara remeteu o documento para aprovação da Assembleia Municipal. -------------- 

Os Vereadores do Partido Socialista votam a favor da proposta apresentada, após 

terem sido informados de que houve uma consulta prévia ao mercado, sendo que os 

preços praticados são idênticos ao valor do serviço contratado. ---------------------------- 

203-CONSOLIDAÇÃO DA MOBILIDADE 

SÓNIA ISABEL FERREIRA QUEIRÓS MONTEIRO 

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

autorizando a consolidação. ----------------------------------------------------------------------- 

204-TROCA DE LUGARES NA FEIRA SEMANAL 
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Foi presente um requerimento por José Raul Neto da Costa, feirante com o lugar nº44, a 

solicitar a troca do seu lugar com Nelson Libério Morais de Freitas Almeida, feirante 

com o lugar nº20. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido. -------------------------------- 

205-TROCA DE LUGARES NA FEIRA SEMANAL 

Foi presente um requerimento por Maria Alice Gonçalves Correia, feirante com o lugar 

nº21, a solicitar a troca do seu lugar com Arminda da Silva Costa Parente, feirante com 

o lugar nº35. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido. -------------------------------- 

206-SUBSÍDIO – CENTRO SOCIAL E CULTURAL DOS TRABALHADORES 

DA CÂMARA MUNICIPAL DO PESO DA RÉGUA 

Foi presente pelo Centro Social e Cultural dos Trabalhadores da Câmara do Peso da 

Régua, um requerimento a solicitar um reforço do habitual apoio financeiro do 

Município. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o requerido, autorizando um subsídio 

de 10.000€. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

GESTÃO DO TERRITÓRIO 

207-PROPOSTA – OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA 

CASA DO DOURO 

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

Deliberou ainda remeter a mesma para aprovação da Assembleia Municipal. ------------ 

Proposta dos vereadores do Partido Socialista: ------------------------------------------------ 

“Os Vereadores do Partido Socialista são a favor de que se apresente uma proposta às 

entidades mencionadas, atendendo ao avançado estado de deterioração em que o 

edifício se encontra, símbolo de uma região e dos vitivinicultores durienses.  

Entendem que seja reforçada na proposta a necessidade de se avançar com uma 

iniciativa legislativa para a reinstitucionalização de uma nova Casa do Douro, que 

permita, para além de outras atribuições, a reintegração do património, que no caso do 

edifício sede é pertença atual da Federação Renovação do Douro. Sem esta 

condição sina quo non, não é possível investir dinheiro do Património Autónomo da 

Casa do Douro num bem que, para todos os efeitos, é propriedade de uma entidade 

privada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Consideramos que uma proposta deste âmbito deve ter uma abrangência o mais ampla 

possível, motivo pelo qual propomos que a mesma seja levada a discussão à Assembleia 

Municipal, e apresentada, para subscrição, aos municípios integrantes da Região 

Demarcada do Douro.” ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 


