Deliberações Reunião de Câmara de 02 de Novembro 2022

ORDEM DE TRABALHOS

1- PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DE VALORES EM DÍVIDA RELATIVOS A RENDAS DE
DOIS LUGARES DE ESTACIONAMENTO.
Presente, para análise e decisão, requerimento em nome de LAURA MARIA BARBOSA DA COSTA,
onde solicita o pagamento em prestações de valores em dívida relativos a rendas de dois lugares
de estacionamento sitos no parque de estacionamento municipal da Av. João da Torre, Vieira do
Minho, no montante total de € 440,76 (quatrocentos e quarenta euros e setenta e seis
cêntimos), em 36 (trinta e seis) prestações mensais de € 12,24 (doze euros e vinte quatro
cêntimos) cada. Vem acompanhado de informação técnica prestada pelo técnico superior, Dr.
Avelino Simões.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com a informação técnica.

2.- PEDIDO DE APOIO POR PARTE DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RUIVÃES E CAMPOS COM
VISTA À ELETRIFICAÇÃO DOS CAMPOS DE JOGOS DE RUIVÃES E BOTICA.
Presente, para análise e decisão, pedido de apoio por parte da UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
RUIVÃES E CAMPOS, no montante total de € 8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta euros)
mais IVA, com vista à eletrificação dos campos de jogos de Ruivães e Botica. Vem acompanhado
de informações jurídica e financeira.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com as informações técnicas, por se considerar
uma obra de inequívoco interesse municipal, condicionado à existência de cabimento e fundo
disponível.

3.- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA DE PARADA DE BOURO.
Presente, para análise e decisão, proposta de delegação de competências na JUNTA DE
FREGUESIA DE PARADA DE BOURO, com vista à construção de valeta na Rua São Sebastião e na
Rua das Ameixoeirinhas, propondo-se a atribuição do montante total de € 2.517,50 (dois mil,
quinhentos e dezassete euros e cinquenta cêntimos). Vem acompanhado de informações

jurídica e financeira. Vem acompanhado de informações jurídica e financeira.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com as informações técnicas, condicionado à
existência de cabimento e fundo disponível.

