Deliberações Reunião de Câmara de 05 de Janeiro de 2022

ORDEM DE TRABALHOS

1.- ESCLARECIMENTOS, ERROS E OMISSÕES - CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NO CONCELHO DE VIEIRA
DO MINHO - PROC_105/2021.
Presente, para ratificação, despacho do Presidente da Câmara que aprova as seguintes
propostas de resposta ao pedido de esclarecimentos, erros e omissões apresentadas pelo júri
do CONCURSO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE PASSAGEIROS NO CONCELHO DE VIEIRA DO MINHO:
1- A aprovação das respostas aos pedidos de esclarecimento constantes do presente documento.
2- A aprovação da disponibilização das informações históricas na plataforma do concurso,
constantes do presente documento.
3- A proposta ao órgão competente para a decisão de contratar, das respostas aos pedidos de
erros e omissões constantes do presente documento.
4- Propor ao órgão competente para a decisão de contratar a aprovação das retificações às peças
do concurso constantes do presente documento.
DELIBERAÇÃO: Aprovado

2.- PEDIDO DE APOIO POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO TALEFE FUTSAL. Presente, para análise e
decisão, pedido de apoio no montante de 9.000,00€ (nove mil euros), por parte da ASSOCIAÇÃO
TALEFE FUTSAL, com vista “a fazer face às dificuldades provocadas pela Pandemia, relacionadas
com a época 2021/2022”. Vem acompanhado de informações prestadas pelas Chefes de Divisão,
Dra. Isilda Domingues e Dra. Susana Francisco.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com as informações técnicas condicionado à
existência de cabimento e fundo disponível, por se considerar de interesse municipal.

3.- PEDIDO DE SUBSÍDIO POR PARTE DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RIBEIRA-CÁVADO.

Presente, para análise e decisão, pedido de subsídio não quantificado, por parte do CENTRO
SOCIAL E PAROQUIAL DE RIBEIRA-CÁVADO, com vista ao apoio para construção de dois poços
sumidouros no Lar de Santo Amaro, apoio esse consubstanciado em ajuda técnica, mão de obra
e materiais. Vem acompanhado de informações prestadas pelas Chefes de Divisão, Dra. Isilda
Domingues e Dra. Susana Francisco.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com as informações técnicas, por se considerar de
inequívoco interesse municipal. O apoio será até € 5.000,00 (cinco mil euros) condicionado à
existência de cabimento e fundo disponível.

4.- WRC VODAFONE RALY DE PORTUGAL 2022.
Presente, para análise e decisão, com vista ao apoio ao WRC VODAFONE RALLY DE PORTUGAL –
2022 que terá lugar nos próximos dias dezanove a vinte e dois de maio, requerimento em nome
do Secretário-Geral do ACP - Automóvel Clube de Portugal, onde solicita o seguinte apoio
financeiro: a) € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) para despesas de organização da prova; b) €
17.600,00 (dezassete mil e seiscentos euros) para comparticipação na transmissão televisiva
internacional para 160 países e nacional através da SPORT TV, do troço. Para além do apoio
financeiro, solicita outros apoios (logísticos) que aqui se dão por integralmente reproduzidos.
Vem acompanhado de informações prestadas pelas Chefes de Divisão, Dra. Isilda Domingues e
Dra. Susana Francisco.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com as informações técnicas, condicionado à
existência de cabimento e fundo disponível, por se considerar de inequívoco interesse
municipal.

5.- INFORMAÇÃO SEMESTRAL.
Presente, para conhecimento, INFORMAÇÃO SEMESTRAL do município de Vieira do Minho,
referente ao primeiro semestre, prestada pelos ROC F& M António Fernandes e Marta Martins
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.
DELIBERAÇÃO: Tomado conhecimento.

6.- ALTERAÇÃO À OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO 2/1993.
Presente, para análise e decisão, informação prestada pelo dirigente de 3º grau, Arq.º Filipe
Pimenta, constante de fl. 36 do LOT 2/1993, relativa a alteração de licença de operação de
loteamento (lote número 1 do LOT 02/1993), sito na Rua Dr. Carlos Magalhães, freguesia e
município de Vieira do Minho, em que é requerente SANDRA ANDREIA PEREIRA DE CARVALHO.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com a informação técnica.

7.- PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO. Presente, para
análise e decisão, informação prestada pelo dirigente de 3º grau, Arq.º Filipe Pimenta, constante
da fl. 29 do NIPG 8050/21, relativamente a PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE
INTERESSE PÚBLICO respeitante a obras de ampliação das instalações do empreendimento
turístico denominado “Dobau Village”, sito na freguesia de Louredo, município de Vieira do
Minho, em que é requerente FERNANDA MARIA SOUSA ARAÚJO GONÇALVES.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com a informação técnica e por se considerar de
inequívoco interesse municipal.

8.- PEDIDO DE APOIO POR PARTE DA APOSC – ASSOCIAÇÃO PARA O ORDENAMENTO DA SERRA
DA CABREIRA.
Presente, para análise e decisão, pedido de apoio por parte da APOSC – ASSOCIAÇÃO PARA O
ORDENAMENTO DA SERRA DA CABREIRA, onde solicita apoio financeiro anual no montante de
€ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) para o desenvolvimento das funções, tarefas e
ações referidas no seu requerimento e que aqui se dão por integralmente reproduzidas, assim
como, que seja assegurado aparcamento fechado para as viaturas e local para efetuar a
manutenção do equipamento de trabalho das equipas, bem como, suportar as despesas com
combustíveis, manutenção das viaturas, equipamento/consumíveis das equipas de sapadores
florestais. Vem acompanhado de informações prestadas pelas Chefes de Divisão, Dra. Isilda
Domingues e Dra. Susana Francisco.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com as informações técnicas e condicionado à
existência de cabimento e fundo disponível, por se considerar de inequívoco interesse público
municipal.

9.- PEDIDO DE APOIO POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO PATINHAS ABANDONADAS DE VIEIRA DO
MINHO.
Presente, para análise e decisão, requerimento em nome da

ASSOCIAÇÃO PATINHAS

ABANDONADAS DE VIEIRA DO MINHO, onde solicita renovação do protocolo anual no montante
de € 9.300,00 (nove mil e trezentos euros) para levar a cabo as atribuições de proteção animal
referidas no seu requerimento e que aqui se dão por integralmente reproduzidas. Vem
acompanhado de informações prestadas pelas Chefes de Divisão, Dra. Isilda Domingues e Dra.
Susana Francisco.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com as informações técnicas, condicionado à
existência de cabimento e fundo disponível, por se considerar de inequívoco interesse
municipal.

10.- LISTAGEM DE OBRAS – AUTORIZAÇÃO DA DESPESA - CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE
MÉDIO E LONGO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE TERRENOS ATÉ € 878.000,00. ATA DE
APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS - MAPA DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO
DO MUNICÍPIO.
Presente, informação prestada pela Chefe de Divisão, Dra. Susana Francisco, acerca da
necessidade de discussão e autorização prévia por parte da Assembleia Municipal dos
investimentos a efetuar no âmbito da CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO
PARA AQUISIÇÃO DE TERRENOS ATÉ € 878.000,00 (oitocentos e setenta e oito mil euros). Vem
acompanhada de ata de apreciação de propostas que propõe a adjudicação ao concorrente
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Cávado e Basto, CRL, com sede social na Praça do
Comércio, 61 e 63 – 4720-337 FERREIROS AMR, que apresenta um spread de 0,81%, acrescido
da Euribor a seis meses, por ser a proposta economicamente mais vantajosa.
DELIBERAÇÃO: Aprovado

