Deliberações Reunião de Câmara de 13 de Maio 2020

ORDEM DE TRABALHOS

1.- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA DE EIRA VEDRA.
Presente, para análise e decisão, proposta de delegação de competências na JUNTA DE
FREGUESIA DE EIRA VEDRA com vista à colocação de 150 metros de calçada à portuguesa na Rua
Trás-do-Rio desta freguesia, sendo que a verba a transferir para esse efeito será de € 4.000,00
(quatro mil euros). Vem acompanhado de informações prestadas pelas Chefes de Divisão, Dra.
Isilda Domingues e Dra. Susana Francisco. A despesa foi objeto de emissão de proposta de
cabimento e tem fundo disponível.
DELIBERAÇÃO: Foi anexado orçamento elaborado pelo Chefe de Divisão, Eng.º Nuno Cota.
Aprovado, em conformidade com as informações técnicas.

2.- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA DE EIRA VEDRA.
Presente, para análise e decisão, proposta de delegação de competências na JUNTA DE
FREGUESIA DE EIRA VEDRA com vista à construção de valetas em cimento em vários pontos desta
freguesia, sendo que a verba a transferir para esse efeito será de € 5.000,00 (cinco mil euros).
Vem acompanhado de informações prestadas pelas Chefes de Divisão, Dra. Isilda Domingues e
Dra. Susana Francisco. A despesa foi objeto de emissão de proposta de cabimento e tem fundo
disponível.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com as informações técnicas.

3.- REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA VIEIRA DE ARAÚJO – PRORROGAÇÃO
GRACIOSA DE PRAZO.
Presente, para análise e decisão, pedido de PRORROGAÇÃO GRACIOSA DE PRAZO por mais 90
(noventa) dias para execução da obra de REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA
VIEIRA DE ARAÚJO, apresentado pelo empreiteiro MJFT - Construções Unipessoal, LDA. Vem
acompanhado de informação prestada pelo Chefe de Divisão e gestor do contrato, Eng.º Nuno
Cota, e pela equipa de fiscalização da obra.

DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com as informações técnicas.

4.- ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL.
Presente, para análise e decisão, proposta de ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL do município
de Vieira do Minho com vista, designadamente, a preencher necessidades de recrutamento que
visam assegurar o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público legalmente
estabelecidas. Vem acompanhado de informação prestada pela Chefe de Divisão, Dra. Susana
Francisco.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com a informação técnica.

5.- RENDAS DA HABITAÇÃO SOCIAL.
Presente, para análise de decisão, informações prestadas pelo técnico superior, Dr. Avelino
Simões e pela dirigente de 3º grau, Dra. Teresa Dias, acerca da anulação das penalizações
relativas a atrasos no pagamento das rendas da habitação social durante o mês de março devido
ao fecho dos serviços municipais por motivo de prevenção e controlo da infeção por Coronavírus
(covid 19).
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com as informações técnicas.

6.- PEDIDO DE SUBSÍDIO POR PARTE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIEIRA DO MINHO.
Presente, para análise e decisão, pedido de subsídio no montante de € 7.011,00 (sete mil e onze
euros), por parte da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VIEIRA DO MINHO, com vista a financiar
a contratação de uma empresa que realizará um projeto técnico da obra CAO (centro de apoio
ocupacional) que está a levar a cabo no âmbito de uma candidatura, sendo que, logo que a
entidade financiadora lhe pague o valor elegível relativo, o devolverá ao município. Vem
acompanhado de informações prestadas pelas Chefes de Divisão, Dra. Isilda Domingues e Dra.
Susana Francisco. O pedido foi objeto de emissão de cabimento e tem fundo disponível.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com as informações técnicas.

7.- CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO COM VISTA A
MANUTENÇÃO DAS EQUIPAS DE SAPADORES FLORESTAIS.
Presente, para análise e decisão, requerimento em nome da APOSC – ASSOCIAÇÃO PARA O
ORDENAMENTO DA SERRA DA CABREIRA, onde solicita a cedência de trabalhador do município
com licenciatura em Engenharia Florestal, com vista à manutenção das equipas de sapadores
florestais. Vem acompanhado de minuta de Acordo de cedência de interesse público.
DELIBERAÇÃO: Neste ponto ausentaram-se da sala os vereadores, Dr. Afonso Barroso e Dra. Ana
Ribeiro por, o primeiro parte dos corpos sociais da APOSC, e a segunda ser funcionária da

requerente. Aprovado com voto de qualidade da Vice-Presidente que presidiu à reunião.

8.- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO.
Considerando, por um lado, a atual situação económica resultante da pandemia provocada pela
infeção pelo novo Coronavírus (Covid-19) e, por outro, que o turismo é uma das alavancas
promotoras do desenvolvimento económico do nosso concelho, proponho, no sentido de
minimizar o impacto da crise económica que se faz sentir e, à semelhança de anos anteriores, a
isenção do pagamento de ocupação de via pública pelas esplanadas comerciais no ano dois mil
e vinte, até ao fim das festividades da Feira da Ladra.
DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade.

