Deliberações Reunião de Câmara de 17 de Junho 2020

ORDEM DE TRABALHOS

1.- ADITAMENTO AO PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 1/2019.
Presente, para análise e decisão, informação favorável prestada pelo dirigente de 3º grau, Arq.º
Filipe Pimenta, condicionada ao nela referido, constante de fls. 301 do LOT 01/2019, relativa a
pedido de aditamento para efeitos de correção da informação referente às confrontações do
lote nº 5, em que é requerente ALEXANDRE GONÇALVES MARQUES, UNIPESSOAL, LDA, sito no
lugar da Devesa Escura, Cerdeirinhas da freguesia de Tabuaças, município de Vieira do Minho.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com a informação técnica.

2.- PEDIDO DE SUBSÍDIO POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DO MINHO.
Presente, para análise e decisão, requerimento da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DO MINHO, onde solicita subsídio no montante de €
20.000,00 (vinte 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 possui fundo disponível.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com as informações técnicas.

3.- PEDIDO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS RENDAS.
Presente, para análise e decisão, requerimento em nome de EUGÉNIO FERNANDES PEREIRA
onde solicita a isenção do pagamento das rendas dos meses de abril e maio de 2020, relativas a
arrendamento de imóvel municipal sito na Av. João da Torre, nº 217, Vieira do Minho, devido ao
facto de a sua empresa ter fechado do dia treze de março ao dia vinte e cinco de maio, por causa
da pandemia da doença COVID-19. Vem acompanhado de informação prestada pela Chefe de
Divisão, Dra. Isilda Domingues.
DELIBERAÇÃO: Deferido, isentar o pagamento de rendas deste e de todos os restantes espaços
arrendados pelo município que, durante os meses em que estiveram fechados por causa da

pandemia da doença COVID-19, não puderam exercer a sua atividade, desde que solicitado pelos
interessados.

4.- SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.
Presente, para conhecimento, e apreciação por parte da Assembleia Municipal, nos termos da
alínea c) do nº2 do artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, informação sobre
a situação financeira do município.
DELIBERAÇÃO: Tomado conhecimento.

5.- DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE.
Presentes para análise, com vista à sua aprovação, os documentos de Prestação de Contas
referentes ao ano de dois mil e dezanove. Vem acompanhado de Certificação Legal das Contas
do Município.
RESUMO – CONTA DE GERÊNCIA REFERENTE AO ANO DE 2019– A Conta de Gerência do ano de
2019, cuja tesouraria está a cargo do Coordenador Técnico Aníbal José Silva Vieira, organizada
ao abrigo das disposições legais, a qual apresenta os seguintes dados:
RECEBIMENTOS:
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: 310 702,53€ (trezentos e dez mil, setecentos e dois euros e
cinquenta e três cêntimos), sendo 182 717,39€ (cento e oitenta e dois mil, setecentos e
dezassete euros e trinta e nove cêntimos) de execução orçamental e 127 985,14€ (cento e vinte
sete mil, novecentos e oitenta e cinco euros e quatorze cêntimos) de operações de tesouraria.
RECEITAS ORÇAMENTAIS: 13 463 381,43€ (treze milhões, quatrocentos e sessenta e três mil e
trezentos e oitenta e um euros e quarenta e três cêntimos) sendo RECEITAS CORRENTES – 10 381
712,64€ (dez milhões, trezentos e oitenta e um mil, setecentos e doze euros e sessenta e quatro
cêntimos) e RECEITAS DE CAPITAL – 3 081 668,79€ (três milhões, oitenta e um mil, seiscentos e
sessenta e oito euros e setenta e nove cêntimos).
OPERAÇÕES DE TESOURARIA – 757 466,26€ (setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e
sessenta e seis euros e vinte e seis cêntimos).
TOTAL DOS RECEBIMENTOS – 14 531 550,22€ (quatorze milhões, quinhentos e trinta e um mil,
quinhentos e cinquenta euros e vinte e dois cêntimos).
PAGAMENTOS:
DESPESAS ORÇAMENTAIS: 13 467 595,06€ (treze milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil,
quinhentos e noventa e cinco euros e seis cêntimos), sendo DESPESAS CORRENTES – 9 324
798,62€ (nove milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e oito euros e
sessenta e dois cêntimos); e DESPESAS DE CAPITAL – 4 142 796,44€ (quatro milhões, cento e
quarenta e dois mil, setecentos e noventa e seis euros e quarenta e quatro cêntimos).

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 716 826,00€ (setecentos e dezasseis mil e oitocentos e vinte e
seis euros).
SALDO PARA A GERÊNCIA IMEDIATA: 347 129,16€ (trezentos e quarenta e sete mil, cento e vinte
e nove euros e dezasseis cêntimos), sendo 178 503,76€ (cento e setenta e oito mil, quinhentos
e três euros e setenta e seis cêntimos) de execução orçamental e 168 625,40€ (cento e sessenta
e oito mil, seiscentos e vinte e cinco euros e quarenta cêntimos) de operações de tesouraria.
TOTAL DOS PAGAMENTOS: 14 531 550,22€ (quatorze milhões, quinhentos e trinta e um mil,
quinhentos e cinquenta euros e vinte e dois cêntimos).
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS:
PAGAMENTOS: 2 761 462,92€ (dois milhões, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e
sessenta e dois euros e noventa e dois cêntimos).
PAGAMENTOS: 3 125 965,09 € (três milhões, cento e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e
cinco euros e nove cêntimos).
DELIBERAÇÃO: Aprovado

6- RELATÓRIO SOBRE INFORMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL. Presente, para conhecimento,
RELATÓRIO SOBRE INFORMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL emitido pelos ROC, nos termos da alínea
d) do nº 2 do artigo 77º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro.
DELIBERAÇÃO: Tomado conhecimento.

7.- PEDIDO DE APOIO POR PARTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE GUILHOFREI.
Presente, para análise e decisão, requerimento em nome da JUNTA DE FREGUESIA DE
GUILHOFREI onde solicita apoio no montante de € 1.142,24 (mil, cento e quarenta e dois euros
e vinte e quatro cêntimos) com vista à comparticipação nas despesas que tem com o KIT de
incêndios desta freguesia (despesas de oficina e combustível, para motobomba), com os
fundamentos referidos no seu requerimento e que aqui se dão por integralmente reproduzidos.
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.

8.- TERCEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS.
Presente, para análise e decisão, a terceira alteração orçamental modificativa aos documentos
previsionais do corrente ano de dois mil e vinte.
DELIBERAÇÃO: Aprovado

9.- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA DE VIEIRA DO MINHO. Presente,
para análise e decisão, proposta de delegação de competências na JUNTA DE FREGUESIA DE
VIEIRA DO MINHO, com vista ao alargamento da Rua João da Torre, lugar de Vila Seca, sendo
que a verba a transferir para o efeito será de € 6.800,00 (seis mil e oitocentos 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, por unanimidade

