Deliberações Reunião de Câmara de 20 de Maio 2020

ORDEM DE TRABALHOS
1.- RETIFICAÇÃO DO ANEXO AO PONTO 3.- DA ORDEM DE TRABALHOS DA REUNIÃO DA
CÂMARA DO PASSADO DIA VINTE E NOVE DE ABRIL RELATIVA À RATIFICAÇÃO DE DESPACHO
SOBRE ISENÇÕES EXCECIONAIS NO ÂMBITO DO COVID 19.
Tendo, por lapso, sido anexado ao ponto 3- da ordem de trabalhos da reunião da câmara do
passado dia vinte e nove de abril, um despacho do Presidente da Câmara que não correspondia
à versão final do mesmo, vem o presente assunto à câmara com vista a aprovação da sua
substituição, retificando o então Anexo III e juntando, agora, o referido Despacho final do
Presidente da Câmara datado do passado dia treze de abril, que aprovou isenções excecionais
no âmbito das medidas excecionais temporárias em vigor no âmbito da pandemia por COVID
19.
DELIBERAÇÃO: Aprovado

2.- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA DE PARADA DE BOURO COM
VISTA À PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA À PORTUGUESA DA RUA DO TAMANQUEIRO.
Presente, para análise e decisão, proposta de delegação de competências na JUNTA DE
FREGUESIA DE PARADA DE BOURO com vista a pagar ao empreiteiro a pavimentação em calçada
à portuguesa da Rua do Tamanqueiro, sendo que a verba a transferir para esse efeito será de €
€ 6.995,00 (seis mil, novecentos e noventa e cinco euros). Vem acompanhado de informações
prestadas pelas Chefes de Divisão, Dra. Isilda Domingues e Dra. Susana Francisco e de orçamento
elaborado pelo chefe de divisão, Eng.º Nuno Cota. A despesa foi objeto de emissão de proposta
de cabimento e tem fundo disponível.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com as informações técnicas.

3.- SEGUNDA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS.
Presente, para análise e decisão, a segunda alteração orçamental modificativa aos documentos
previsionais do corrente ano de dois mil e vinte.

DELIBERAÇÃO: Aprovado

4.- IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO
MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO DEVIDO À PANDEMIA COVID-19.
Presente, para análise e decisão, proposta do Presidente da Câmara de implementação de
serviços mínimos de transporte de passageiros no município de Vieira do Minho devido à
pandemia COVID-19
DELIBERAÇÃO: Aprovado

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 € 5.067,41 (cinco mil, sessenta e sete euros
e quarenta e um cêntimos), relativo ao pagamento de salários e encargos com a Segurança Social
e Finanças resultantes desses contratos, no âmbito do processo de dissolução desta Empresa
Municipal. A despesa encontra-se cabimentada e tem fundo disponível.
DELIBERAÇÃO: Neste ponto ausentou-se da sala a vereadora, Prof.ª Elsa Ribeiro, por ser
liquidatária da VCT. E.M. Ratificado

Após a votação deste ponto, a Sra. Vereadora, Aurora Marques, deu os parabéns ao Executivo e
ao Serviço de Proteção Civil Municipal pelo trabalho que está a ser feito no âmbito da informação
e prevenção no COVID 19, nomeadamente junto dos Serviços e Comércio do conce0lho,
referindo-se ao seu caso e particular. Mais acrescentou que, pretende também dar os parabéns
ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Rossas que, disponibilizou dois elementos da sua Junta
para auxiliar na recuperação de um muro de suporte ao caminho público, sito na sua propriedade
de Ortezelo.

