Deliberações Reunião de Câmara de 08 de Janeiro 2020

ORDEM DE TRABALHOS
1.- PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO.
Tendo sido solicitado no passado dia trinta de dezembro, a suspensão do mandato de cargo de
membro da Câmara Municipal por parte do eleito pela Coligação, “Por Vieira”, Dr. Paulo Miranda,
até seis meses, vem o presente assunto à Câmara com vista à sua apreciação nos termos do nº
2 do artigo 77º da Lei nº 169/99, com as alterações subsequentes.
DELIBERAÇÃO: Aprovado

2.- TOMADA DE POSSE DE UM NOVO MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL.
Tendo sido solicitado no passado dia 30 de dezembro, a suspensão do mandato de cargo de
membro da Câmara Municipal por parte do eleito pela Coligação, “Por Vieira”, Dr. Paulo Miranda,
apresentou-se, para tomar posse, o Dr. António Cândido Ribeiro Carvalho, com residência na
Rua Dr. Hernani Magalhães, nº 29, 4850-531 Vieira do Minho, para o cargo acima referido,
conforme Termo de Posse que se anexa, nos termos no nº1 do artigo 79º, da Lei nº 169/99, de
18 de outubro, com as alterações subsequentes.
DELIBERAÇÃO: Tomou posse o Dr. António Cândido Ribeiro Carvalho, como vereador da
Coligação, em substituição do Dr. Paulo Miranda, participando na reunião de Câmara a partir
deste ponto.

3.- PEDIDO DE SUBSÍDIO POR PARTE DO GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE ROSSAS.
Presente, para análise e decisão, requerimento em nome do GRUPO RECREATIVO E CULTURAL
DE ROSSAS, onde solicita “adiantamento de cinquenta por cento de 3.000 €, referente ao
subsídio anual da época 2019/2020”. Vem acompanhado de informações prestadas pelas Chefes
de Divisão, Dra. Isilda Domingues e Dra. Susana Francisco.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, por se considerar de interesse municipal, em conformidade com as
informações técnicas, condicionado à existência de cabimento e fundo disponível, assim como,
à apresentação dos documentos em falta, designadamente, programa de desenvolvimento

desportivo, com vista à outorga de contrato-programa.

4.- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, DRENAGEM E
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Presente, para análise e decisão, proposta de alteração tarifário a vigorar no ano de dois mil e
vinte, dos serviços de água, drenagem e tratamento de águas residuais e resíduos sólidos
urbanos. Vem acompanhado de informação prestada pela técnica superior, Eng.ª Rosa Carneiro.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com a informação técnica.

5.- PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO E A VIEIRA, CULTURA E TURISMO,
E.M..
Presente, ratificação, Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Vieira do Minho e a
VIEIRA, CULTURA E TURISMO, E.M., no montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros),
relativo ao pagamento de salários, dívidas a fornecedores, Segurança Social e Finanças, no
âmbito do processo de dissolução desta Empresa Municipal. A despesa encontra-se
cabimentada e tem fundo disponível.
DELIBERAÇÃO: Ratificado. Neste ponto ausentou-se da sala a Sra. Vereadora, Prof.ª Elsa Ribeiro.

6.- UTILIZAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A INDÚSTRIA DE MÁRMORES E GRANITO. Presente,
para análise e decisão, informação prestada pelo dirigente de 3º grau, Arq.º Filipe Pimenta,
referente à utilização de edifício destinado a indústria de mármores e granito sem a respetiva
licença de utilização, propriedade de CAMPOS GONÇALVES, UNIPESSOAL, LDA., sito na Rua da
Janeiro da União das freguesias de Ventosa e Cova, deste município. O mesmo vem
acompanhado de Auto de Notícia levantado pela Polícia Municipal no passado dia doze de
dezembro.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, proceder ao encerramento da indústria, em conformidade com a
informação técnica, até à legalização da mesma.

7.- LICENCIAMENTO DE OBRA PARTICULAR.
Presente, para análise e decisão, informação favorável prestada pelo dirigente de 3º grau, Arq.º
Filipe Pimenta, constante de fl. 561 do PO nº 373/2013, condicionada ao nela mencionado,
referente a aditamento ao licenciamento inicial (arquitetura e especialidades), sita no lugar de
Teixugueiras, freguesia de Louredo, município de Vieira do Minho, em que é requerente
JOCARCEL – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, LDA., com sede em Negreiros, Barcelos.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com a informação técnica.

8.- LICENCIAMENTO DE OBRA PARTICULAR.
Presente, para análise e decisão, informação favorável prestada pelo dirigente de 3º grau, Arq.º
Filipe Pimenta, constante de fl. 535 do PO nº 383/2013, condicionada ao nela mencionado,
referente a aditamento ao licenciamento inicial (arquitetura e especialidades), sita no lugar de
Teixugueiras, freguesia de Louredo, município de Vieira do Minho, em que é requerente
JOCARCEL – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, LDA., com sede em Negreiros, Barcelos.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com a informação técnica.

9.- PEDIDO DE APOIO POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO TALEFE FUTSAL. Presente, para análise e
decisão, pedido de apoio no montante de 8.000,00€ (oito mil euros), por parte da ASSOCIAÇÃO
TALEFE FUTSAL, com vista “a fazer face às despesas inerentes à época desportiva a realizar no
campeonato inter-distrital da A.F. Braga ano 2019/2020, onde estão englobadas inscrições com
os atletas e deslocações”. Vem acompanhado de informações prestadas pelas Chefes de Divisão,
Dra. Isilda Domingues e Dra. Susana Francisco.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, por se considerar de interesse municipal, em conformidade com as
informações técnicas, condicionado à existência de cabimento e fundo disponível, assim como,
à apresentação dos documentos em falta, designadamente, programa de desenvolvimento
desportivo nos termos da legislação em vigor, com vista à outorga de contrato-programa.

10.- PEDIDO DE APOIO POR PARTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SALAMONDE COM VISTA A
APOIO PARA MATERIAIS DE DESGASTE E DE MANUTENÇÃO DOS CCL. Presente, para análise e
decisão, pedido de apoio por parte da JUNTA DE FREGUESIA DE SALAMONDE, com vista a apoio
para materiais de desgaste e de manutenção dos CCL – Centros de Convívio e Lazer. Propõe-se
a atribuição de montante de € 1.000,00 (mil euros). Vem acompanhado de informação prestada
Vem acompanhada de informação prestada pela dirigente de 3º grau, Dra. Teresa Dias.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com a informação técnica.

11.- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE PAVILHÃO DE CANOAGEM, POR PARTE DA JUNTA DE FREGUESIA
DE GUILHOFREI.
Presente, para análise e decisão, pedido por parte da JUNTA DE FREGUESIA DE GUILHOFREI,
onde solicita a “cedência do Pavilhão das canoas situado na praia dos Carvalhos e todo material
existente” para gerirem e fazerem toda a manutenção do espaço envolvente. Vem acompanhado
de informação prestada pela Chefe de Divisão, Dra. Isilda Domingues.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com a informação técnica, ceder o imóvel através

do contrato de comodato, pelo prazo de seis anos, condicionado à existência de inventário do
material aí existente.

12.- CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO – VIEIRA SPORT CLUBE.
Presente, para análise e decisão, requerimento em nome VIEIRA SPORT CLUBE, onde solicita a
realização de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, no montante de € 80.000,00
(oitenta mil euros), a vigorar no ano dois mil e vinte. Vem acompanhado de informação prestada
pela Chefe de Divisão, Dra. Isilda Domingues. A despesa encontra-se cabimentada e tem fundo
disponível.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com a informação técnica.

14.- PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCISSÃO EM HONRA DE
SANTO AMARO.
Presente, para ratificação, despacho do Sr. Vereador, Dr. Afonso Barroso que aprova a utilização
da estrada municipal na freguesia de Cova, para a realização da procissão em honra de Santo
Amaro, a ter lugar nos dias catorze e quinze de janeiro, a pedido de ALBERTO JOSÉ GONÇALVES
DA COSTA.
DELIBERAÇÃO: Ratificado por unanimidade.

