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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

DE 28 DE FEVEREIRO 2019 

 

Nº5 /2019 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Agostinho Gonçalves Alves da Santa, Eduardo José de Sousa 

Cardoso, Eduardo Jorge Ribeiro Pinto, Maria do Céu Ribeiro Ramos, Maria José Fernandes 

Lacerda, e Hugo Mendo Magalhães de Almeida.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Bruno Miguel Botelho Gonçalves. A candidata suplente Olga 

Maria Simão Rodrigues Correia de Jesus, 1ª suplente da lista do PS justificou a sua não 

disponibilidade.  

SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de Divisão Administrativa e 

Financeira.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Vereador Hugo 

Mendo Magalhães de Almeida por não ter estado presente.  

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

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

Reunimos:  

* Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto;  

* Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Douro I – Marão e Douro Norte;  

* Direção da Associação “O Baguinho”;  

* Administrador do Trofa Saúde de Vila Real;  

* Vogal do Conselho de Administração da APDL – Administração dos Portos do Douro, Leixões 

e Viana do Castelo;  

* Presidente da Direção do NERVIR – Associação Empresarial de Vila Real;  

* Responsáveis pela Academia do Sport Clube da Régua;  

* Executivo da Junta de Freguesia de Sedielos;  

* Executivo da Junta de Freguesia de Loureiro e Presidente do Centro Social e Paroquial de 

São Pedro de Loureiro;  

* Responsáveis pela organização da prova Douro Ultra-Trail;  

Organizámos:  

* A apresentação do Projeto Enoturismo Portugal, em parceria com a Associação dos 

Municípios Portugueses do Vinho e a Rota dos Vinhos de Portugal, realizada no AUDIR – 

Auditório Municipal;  



 

Efetuámos:  

* Visita de trabalho à União de Freguesias de Poiares e Canelas;  

* Reunião entre a Guarda Nacional Republicana, Comandante Distrital de Operações de 

Socorro de Vila Real e Presidente das Juntas de Freguesia;  

* Reunião de trabalho relacionada com a organização da Marcha de São João, integrada nas 

Festas do São João do Rio, organizadas pela a Associação Amigos Abeira Douro, com a 

Associação Bonamis e Acompaniado, Associação Cultural Desportiva e Recreativa de 

Galafura, Associação Godibombos, Associação “O Baguinho”, Banda  

Salesiana de Poiares; Rancho Folclórico de Loureiro, Rancho Folclórico e Recreativo de Godim 

e Universidade Sénior do Peso da Régua;  

Participámos:  

* Reunião com responsáveis da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal no 

âmbito da Comunidade Intermunicipal do Douro;  

* Reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Douro;  

Estivemos presentes:  

* Festas em Honra de São Faustino;  

* Inauguração da Essência do Vinho 2019;  

* Encontro de Futebol para crianças organizado pela Academia do Sport Clube da Régua;  

* Montaria ao Javali organizada pelo Clube de Caça e Pesca de Vila Seca de Poiares;  

* Montaria ao Javali organizada pelo Clube de Caça e Pesca de Canelas e Covelinhas;  

O Presidente informou a câmara sobre o conteúdo do ofício enviado pelo Ministério da Saúde à 

Santa Casa da Misericórdia, o qual mencionava a devolução àquela instituição do património 

do Centro Hospitalar – Hospital D. Luís I.  

Também informou dos contactos em reuniões havidas sobre o problema daquela instituição.  

Deu conhecimento sobre uma reunião com o Centro Paroquial de Loureiro onde foi tratado o 

problema da obra em curso e a solução futura para a sua conclusão.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

42 - TESOURARIA 

Balancete – Período de 14 de fevereiro /2019 a 27 de fevereiro 2019 – Saldo do dia 27 de 

fevereiro – Cento e sessenta e dois mil, novecentos e sete euros e vinte e quatro cêntimos.  

 

43 - PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE COBRANÇA 

DE CONHECIMENTOS DEBITADOS À 

TESOURARIA 

Para os devidos efeitos, a câmara deliberou por unanimidade tomar conhecimento.  

 

44 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

CLUBE NATUREZA EXTREME 



 

6º ENDURO ROTAS DO DOURO 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o subsídio de 2 500,00 €.  

 

45 - PROPOSTA 

ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS 

PARA FUNCIONAMENTO DE 

INCUBADORA DE EMPRESAS 

Pela DDSE foi presente a proposta do teor seguinte:  

“ … Proponho:  

Perante o exposto, venho pela presente propor ao órgão executivo, a aprovação da seguinte 

proposta:  

- Disponibilização gratuita de gabinetes/espaços físicos do Auditório Municipal ou outro local a 

designar pelo executivo, por um período de 2 anos (prazo prorrogável, mediante o 

cumprimento de requisitos a predefinir) a reguenses que pretendam implementar um novo 

negócio no concelho;  

- Isenção do pagamento de despesas correntes (água, luz, Internet) afetas ao funcionamento e 

uso do gabinete cedido;  

- Acompanhamento técnico, por parte do Gabinete de Apoio ao Empreendedor, dos novos 

projetos a implementar durante o período de cedência do espaço físico.  

A atribuição dos gabinetes em questão deverá cumprir requisitos previamente definidos em 

regulamento, não só para a atribuição dos mesmos, mas também para acompanhamento e 

monitorização das regras e condições, a definir pelo Município, e que devem ser levadas a 

cabo pelos munícipes beneficiários deste apoio.  

Com esta atribuição, a Autarquia do Peso da Régua, demonstrará uma vez mais a sua 

preocupação e estratégia de trabalho em prol da competitividade territorial, no que às áreas de 

empreendedorismo, empregabilidade e fixação de população diz respeito, nomeadamente das 

camadas mais jovens.  

Assim sendo, deixo à consideração superior a aprovação da proposta supramencionada, 

estando disponível para qualquer esclarecimento adicional que seja considerado necessário”.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada.  

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

46 - MANUEL LOPES DE SOUSA 

LUGAR DA VEIGA – POIARES 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Manuel Lopes de Sousa a requerer parecer favorável para a 

constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o art.º 53-J no Lugar da 

Veiga em Poiares, Peso da Régua.  



 

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, propõe-se dar parecer favorável condicionado à constituição de 

compropriedade do prédio rústico, com a emissão da competente certidão, com a devida 

correção da descrição na certidão da CRP relativa ao edifício omisso/clandestino 

acompanhada da caderneta predial onde conste o correspondente artigo matricial.  

Mais se propõe notificar o titular do presente pedido para no prazo de 15 dias apresentar 

esclarecimentos quanto à situação detetada nos termos que tiver por conveniente e em 

cumprimento do RJUE”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

 

47 - MANUEL LOPES DE SOUSA 

LUGAR DA VEIGA DE FORA – POIARES 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Manuel Lopes de Sousa a requerer parecer favorável para a 

constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o art.º 54-J no Lugar da 

Veiga de Fora em Poiares, Peso da Régua.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, 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.  

 

48 - MANUEL LOPES DE SOUSA 

LUGAR DA VEIGA – POIARES 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 

Foi presente um requerimento de Manuel Lopes de Sousa a requerer parecer favorável para a 

constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o art.º 536-J no Lugar 

da Veiga em Poiares, Peso da Régua.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, 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.  

 

49 - MANUEL LOPES DE SOUSA 

LUGAR DO SOUTO – POIARES 

PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 



 

Foi presente um requerimento de Manuel Lopes de Sousa a requerer parecer favorável para a 

constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz sob o art.º 71-J no Lugar do 

Souto, Poiares, Peso da Régua.  

Traz informação da DPDEGT do teor seguinte:  

“ … CONCLUSÃO:  

Tendo em conta o exposto, 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.  

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.  

 


