ACTA N.º 02/2007
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16.JANEIRO.2007
----------------Aos dezasseis dias do mês de Janeiro de dois mil e sete, nesta vila de Arouca e Edifício
dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência do
seu Vice-Presidente Dr. Ângelo Alberto Campelo de Sousa, nos termos do número 3, art.º 57.º, da Lei
número 169/99, de 18 de Setembro, e com a presença dos Vereadores senhores Albino Soares
Oliveira, Dr. Óscar de Pinho Brandão, Belarmino Soares Francisco, Dr. José Luís Alves da Silva e
Adriano Soares Francisco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas 14.30 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião. ----------------------------------------------Faltou senhor Presidente, Eng.º José Artur Tavares Neves. ----------------------------------------------------I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------O Vereador senhor Dr. Óscar Brandão pediu a palavra para: ---------------------------------------------------1. Referir que apresentou há já alguns meses um requerimento a solicitar a relação
nominal das pessoas que estão a receber o Rendimento de Inserção Social e informação sobre obras
clandestinas, perguntando porque é que ainda não lhe foi dada resposta a essas questões bem como
quanto à informação que pediu relativamente ao relatório anual de aplicação do PDM, solicitação esta
efectuada em 29 de Dezembro findo quanto insistiu naqueles pedidos. -------------------------------------------------------2. Referir que lhe foi dito que terá sido interrompido o abastecimento de água ao
lavadouro público existente no lugar de Canto do Muro, nesta vila, perguntando se a Câmara tem
conhecimento desse facto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Perguntar dos fundamentos de uma obra que está a ser levada a cabo junto ao
supermercado Cavadinha;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Perguntar sobre o ponto de situação da elaboração do Plano de Defesa da Floresta.--------------------À primeira questão o senhor Vice-Presidente respondeu que quanto aos cidadãos que
estão a receber o Rendimento de Inserção Social, não está em condições de esclarecer, já que o pedido
foi despacho para a DASC; no que se refere às obras clandestinas, os serviços já procederam ao
levantamento das situações existentes, dados que foram remetidos ao senhor Presidente, julgando que
a curto prazo serão transmitidos; e que não existe o relatório quanto à aplicação do PDM e que julga
que nunca existiu.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Às segunda e terceira questões respondeu o senhor Vereador Albino Oliveira, que referiu
que o lavadouro estava a ser abastecido pela água proveniente de um furo, cuja bomba avariou,
estando a ser desenvolvidos os trabalhos para que o abastecimento passe a ser efectuado a partir de
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uma mina, e que as obras que estão ser efectuadas junto ao supermercado Cavadinha sem prendem
com a necessidade de drenar as águas pluviais que infiltravam no edifício. ------------------------------------------------- À quarta questão o senhor Vice-Presidente respondeu que o Plano já foi concluído e
remetido às entidades competentes para a sua aprovação. ----------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Dr. Óscar Brandão pediu novamente a palavra para: ------------------------------------ Lamentar o facto de não estar a ser feito o relatório de aplicação do PDM, e,
consequentemente, por não estar a ser cumprida a lei, considerando que a ausência do referido
relatório dificulta a análise da forma como se está a aplicar o PDM;---------------------------------------------------------- Referir que constata que ainda não é nesta reunião que vai ser decidida a concessão dos
apoios à actividade editorial, ao que o senhor Vice-Presidente respondeu ter verificado que no
orçamento não foi prevista uma dotação específica para a concessão dos apoios pecuniários,
impedindo o cumprimento do disposto no regulamento, facto que só poderá ser solucionado com uma
revisão orçamental, excepção feita ao apoio que seja concedido através da aquisição de obras
editadas.---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~
--------------- O Vereador senhor Adriano Francisco ausentou-se da reunião.------------------------------------------------II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------01. ACTA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a acta número 01/2007, relativa à reunião
ordinária de 2 de Janeiro corrente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprová-la. -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:--------------------------------------------------------------------------- Nada a registar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 10, do dia de ontem, que apresenta
um saldo em disponibilidades no valor global de €1.365.614,58 (um milhão trezentos e sessenta e
cinco mil seiscentos e catorze euros e cinquenta e oito cêntimos, correspondente a operações
orçamentais e não orçamentais, nos valores de, respectivamente, €650.848,21 (seiscentos e cinquenta
mil oitocentos e quarenta e oito euros e vinte e um cêntimos) e €714.766,37 (setecentos e catorze mil
setecentos e sessenta e seis euros e trinta e sete cêntimos).---------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------
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---------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 1.ª
ALTERAÇÃO:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a 1.ª alteração às Grandes Opções do Plano para
o ano em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projectos/acções a alterar, da qual não
resulta qualquer alteração da dotação global definida, documento que se dá aqui como reproduzido e a
fazer parte integrante desta acta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar o
documento que antecede.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 1.ª ALTERAÇÃO: ------------------------Foi presente a 1.ª alteração ao Orçamento para o ano em curso, acompanhada dos mapas
de discriminação respectivos, em que são reforçadas várias rubricas com o valor global de
€174.300,00 (cento e setenta e quatro mil e trezentos euros), documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta acta. ----------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar o
documento que antecede.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.

ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL/FUNDOS

DE

MANEIO

–

CONSTITUIÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:---------------------------------------------------------“Considerando que a realização de certas despesas não se compadece com a demora do
circuito procedimental a que estão sujeitas, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do ponto
2.3.4.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo D. L. 54A/99, de 22 de Fevereiro, autorize a constituição de fundos de maneio, visando o pagamento de
pequenas despesas urgentes e inadiáveis, a levar a efeito por conta de cada uma das dotações
orçamentais que se seguem, no valor e sob a responsabilidade de:------------------------------------------------------------a) Presidente da Câmara – Eng. José Artur Tavares Neves:----------------------------------------------0102/02010202 – Aquisição de bens e serviços correntes – Aquisição de Bens –
combustíveis e lubrificantes — gasóleo — €150,00 (cento e cinquenta euros); ---------------------------------------------0102/020211 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de serviços –
representação dos serviços — €250,00 (duzentos e cinquenta euros); --------------------------------------------------------b) Vereador – Albino Soares de Oliveira:---------------------------------------------------------------------03/02022502 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de serviços – Outros –
Diversos — €150,00 (cento e cinquenta euros);---------------------------------------------------------------------
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---------------c) Vereador – Dr. Ângelo Alberto Campelo de Sousa: ---------------------------------------------------- 07/02010202 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de bens –
combustíveis e lubrificantes — gasóleo — €250,00 (duzentos e cinquenta euros); ---------------------------------------- 07/02022502 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de serviços – Outros –
Diversos — €150,00 (cento e cinquenta euros). -----------------------------------------------------------------------------------d) Chefe da DAF – Fernando Gonçalves: -------------------------------------------------------------------- 02/020118 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de bens – livros e
documentação técnica — €200,00 (duzentos euros); ----------------------------------------------------------------------------- 02/020108 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de bens – material de
escritório — €100,00 (cem euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/02020902 – Aquisição de bens e serviços correntes – Aquisição de serviços –
comunicações – Outras — €400,00 (quatrocentos euros);-----------------------------------------------------------------------e) Responsável pela Biblioteca – Dr.ª Maria Isabel Nunes Bessa: ----------------------------------------- 07/0201201 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de bens – material de
educação cultura e recreio – previstos nas GOP - €100,00 (cem euros);------------------------------------------------------ Cada um destes fundos terá que ser regularizado no fim de cada mês, mediante a
apresentação dos documentos comprovativos da despesa, na forma legal, e saldado no final do ano
económico.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela
proposta. --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO –
MINUTA DO CONTRATO: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Por deliberação de 17 de Outubro findo foi decidida a contratação junto do Banco
Espírito Santo, S. A. de um empréstimo a longo prazo, ao abrigo da linha de crédito bonificado criada
pelo Decreto-Lei número 144/2000, de 15 de Julho, para financiamento complementar dos seguintes
projectos: -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abast. Água conc. ampliação rede Z. Ocid. e Z. Oriental— €141.927,00 (cento e
quarenta e um mil novecentos e vinte e sete euros); ------------------------------------------------------------------------------ Drenag. Trat. Águas res. Concelho: S. Oriental Sist. Merujal — €196.513,00 (cento e
noventa e seis mil quinhentos e treze euros);--------------------------------------------------------------------------------------- Abast. Água Saneam. Canelas-2ª F e Adutora água Mansores — €142.709,00 (cento e
quarenta e dois mil setecentos e nove euros); ------------------------------------------------------------------------
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----------------ETAR de Alvarenga e Canelas e Reserv. Ligação Adutora das ADP — €538.050,00
(quinhentos e trinta e oito mil e cinquenta euros); ---------------------------------------------------------------------------------Reabilitação do Espaço Feira p/ Espaços Multiusos - €103.526,00 (cento e três mil
quinhentos e vinte e seis euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------Construção da Piscina de Escariz – Arouca - €362.772,00 (trezentos e sessenta e dois mil
setecentos e setenta e dois euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nesta sequência, vem agora aquela instituição de crédito remeter a minuta dos
respectivos contratos, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta
acta.---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenção dos
Vereadores senhores Dr. Óscar Brandão, Belarmino Francisco e Dr. José Luís Silva, aprovar a
referida minuta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08. ENSINO BÁSICO/PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE
INGLÊS E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O
1º CICLO – COMPARTICIPAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------------Por proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, comparticipar nas despesas com o programa de generalização do ensino do inglês e de
outras actividades de enriquecimento curricular para o primeiro ciclo do ensino básico com o valor
mensal de €20,00 (vinte euros) por aluno, transferindo essa importância para as associações que
celebraram com a Câmara o respectivo protocolo, cuja minuta foi aprovada em reunião de 17 de
Outubro do ano findo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CASA DO POVO DE AROUCA –
PROTOCOLO

DE

CEDÊNCIA

DO

PAVILHÃO

GIMNODESPORTIVO

–

PRORROGAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 144, em 5 de Janeiro corrente, da Casa do
Povo de Arouca, a solicitar a prorrogação do protocolo de cedência do seu pavilhão gimnodesportivo.
----------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, prorrogar o referido
protocolo por mais um ano e alterar a sua cláusula 7.ª, por forma a que fique a constar que ele se
renova automaticamente salvo denúncia de uma das partes comunicada à outra com a antecedência
mínima de 60 dias, alteração esta sujeita à aceitação da Casa do Povo. ------------------------------------------------------10. ACÇÃO SOCIAL/ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS LIMITADOS DA
VOZ – SUBSÍDIO: ------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------- Foi presente a carta registada sob o número 163, em 5 de Janeiro corrente, da Associação
Portuguesa dos Limitados da Voz, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a despesas
com as suas actividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto
para estudo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO
MUNICÍPIO DE AROUCA – SUBSÍDIO: --------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 12.321, em 29 de Novembro do ano findo, da
Federação das Associações do Município de Arouca, a remeter o seu plano de actividades e
orçamento para 2006/2007, e a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a despesas com o
desenvolvimento das actividades previstas.----------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio
no valor de €500,00 (quinhentos euros), como comparticipação nas despesas com as acções
desenvolvidas no ano findo, e informar a Federação que o apoio para as actividades previstas para o
corrente deve ser pedido em obediência ao respectivo regulamento. ----------------------------------------------------------12.

DESPORTO

E

TEMPOS

LIVRES/ASSOCIAÇÃO

DE

PAIS

E

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA E. B. 2,3 DE ESCARIZ – SUBSÍDIO:--------------------- Foi presente a carta registada sob o número 11.972, em 20 de Novembro do ano findo, da
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola E. B. 2,3 de Escariz, a solicitar a
concessão de um subsídio para fazer face a despesas com as suas actividades no ano lectivo em curso.
--------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio
de €750,00 (setecentos e cinquenta euros). -----------------------------------------------------------------------------------------13. ACÇÃO SOCIAL/IDALINA DE ALMEIDA PEIXOTO – ISENÇÃO DE
TAXAS:---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o número 9.146, em 11 de Setembro findo, de
Idalina de Almeida Peixoto, residente em Provizende de Cima, Rossas, a solicitar a isenção do
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença para a remodelação de terreno, a que se refere o
processo número 364/2002. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Face à informação da DASC, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, indeferir o pedido por a requerente não se encontrar em situação de carência
económica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------14. ACÇÃO SOCIAL/PAULA CRISTINA DA CUNHA ALVES – ISENÇÃO DE
TAXAS:---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o requerimento registado sob o número 2.979/DU, em 26 de Setembro do
ano findo, de Paula Cristina da Cunha Alves, residente em Abelheira, Escariz, a solicitar a isenção do
pagamento das taxas devidas pela emissão da licença de construção a que se refere o processo de
obras 289/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DASC, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, deferir o pedido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------15. ACÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO:----------------Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de
prestações de natureza social: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 9.835, em 26 de Setembro do ano findo, de Luís Tavares de Pinho, a solicitar
a comparticipação da Câmara nas despesas com a construção da sua habitação;--------------------------------------------Registo n.º 12.073, em 22 de Novembro último, de Maria de Lourdes Teixeira Martins,
residente em Santa Maria do Monte, Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nas
despesas com a elaboração do projecto para a beneficiação da sua habitação;-----------------------------------------------Registo n.º 12.074, em 22 de Novembro findo, de Sílvia Santos, residente em Leira
Longa, Burgo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a construção de uma casa
de banho na sua habitação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 8.709, em 28 de Agosto, de Laurinda Teixeira Pinto Barbosa, residente em
Vila Cova, Espiunca, a solicitar a comparticipação da Câmara nas despesas com a aquisição dos
manuais escolares dos seus três filhos; -----------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 12.949, em 15 de Dezembro do ano findo, de Guilhermina Pinho Soares,
residente em Lourido, Alvarenga, a solicitar o apoio da Câmara para a beneficiação da sua habitação;----------------Registo n.º 4.910, em 16 de Maio do ano findo, de Diamantina Alves Ferreira, residente
na Rua de Santo António, n.º 4, nesta vila a solicitar o apoio da Câmara para proceder a obras de
beneficiação da sua habitação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 12.913, em 14 de Dezembro do ano findo, de Alberto Mendes de Sousa,
residente em Vila Nova, Alvarenga, a solicitar o apoio da Câmara para a construção da sua habitação;
----------------Registo n.º 1.529, em 13 de Outubro último, de Albino da Silva Fernandes, residente em
Forno, S. Miguel do Mato, a solicitar a comparticipação da Câmara nas suas despesas diárias; ----------
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--------------- Registo n.º 85, em 3 de Janeiro corrente, de Áurea Malheiros Brandão, residente em S.
Paio, Várzea, a solicitar a comparticipação da Câmara nas despesas com a aquisição dos livros
escolares da sua filha; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 7.461, em 20 de Julho do ano findo, de Álvaro da Silva Pinho, residente em
Lourido, Alvarenga, a solicitar o apoio da Câmara para a liquidação da dívida que possui junto da
EDP por forma a que possa ser restabelecido o fornecimento de energia.--------------------------------------

------------- Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na
reunião de 22 de Novembro do ano findo, tendo esta elaborado a proposta que se dá aqui
como reproduzida e a fazer parte integrante desta acta. ------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, colher as propostas
da referida comissão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. ACÇÃO SOCIAL/MARIA LUCINA DA SILVA RODRIGUES – APOIO: --------------------- Foi presente o requerimento registado sob o número 9.837, em 26 de Setembro do ano
findo, de Maria Lucina da Silva Rodrigues, residente em Casais, Alvarenga, a solicitar a reapreciação
do seu pedido de comparticipação nas despesas com a ligação da sua habitação à rede de saneamento,
indeferido por deliberação 1 de Agosto do ano findo. ---------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DASC, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
maioria, com a abstenção do Vereador senhor Dr. José Luís Silva, manter a anterior decisão. --------------------------17.

URBANIZAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO

VIA

DE

LIGAÇÃO

GRANJA/CALVÁRIO/PER -NOUZELA (1ª FASE), RUAS DA GRANJA PREVISTAS NO
PU, 2ª FASE - RUA NOVA E RUA PEDRO NUNES - 1ª FASE E ABERTURA DA VIA DE
LIGAÇÃO RUA DO CALVÁRIO/RUA LEÃO PIMENTEL – ADJUDICAÇÃO:--------------------------------- Foram presentes as propostas concorrentes ao concurso público para adjudicação da
empreitada em epígrafe, acompanhadas do relatório da comissão que procedeu à sua análise.-------------------------- Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal
e por unanimidade, adjudicar os trabalhos à concorrente António Pimenta Construções, Ld.ª, pelo
valor proposto de €281.611,73 (duzentos e oitenta e um mil seiscentos e onze euros e setenta e três
cêntimos), autorizar a celebração do contrato e aprovar a minuta respectiva. -----------------------------------------------18. REDE DE ESGOTOS/CONSTRUÇÃO DA ETAR DO VALE DE AROUCA –
PROJECTO, PROGRAMA DE CONCURSO E CADERNO DE ENCARGOS: ----------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara o projecto, o programa de concurso e o
caderno de encargos relativos à empreitada em epígrafe.----------------------------------------------------------
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----------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles
documentos e ordenar a abertura de concurso público para adjudicação dos trabalhos.-----------------------------------19. ÁGUA/ABASTECIMENTO DE ÁGUA A OUTRAS LOCALIDADES – REDE
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO LUGAR DE SEQUEIROS – ADJUDICAÇÃO:-------------------------Foram presentes as propostas concorrentes ao concurso limitado sem publicação de
anúncios para adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas do relatório da comissão que
procedeu à sua análise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal
e por unanimidade, adjudicar os trabalhos à concorrente António Pimenta Construções, Ld.ª, pelo
valor proposto de €57.282,03 (cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e dois euros e três cêntimos),
autorizar a celebração do contrato e aprovar a minuta respectiva. -------------------------------------------------------------20. REDE VIÁRIA/FORNECIMENTO DE BETUME 160/220 A GRANEL –
ADJUDICAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes as propostas concorrentes ao concurso público para o fornecimento de
betume 160/220 a granel, acompanhadas do relatório do Júri que procedeu à sua análise.--------------------------------Face às conclusões do Júri, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, adjudicar o fornecimento à concorrente Cepsa Portuguesa, Petróleos S. A., pelo valor
estimado de €141.000,00 (cento e quarenta e um mil euros) autorizar a celebração do contrato e
aprovar a minuta respectiva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------21. REDE VIÁRIA/CONSTRUÇÃO DA CIRCULAR AO CENTRO URBANO DE
AROUCA – VARIANTE A VALDASNA, 2.ª FASE – AQUISIÇÃO DE TERRENO:------------------------------Pelo senhor Presidente foram presentes as seguintes propostas:------------------------------------------------1. “Os Sr.s António dos Santos Teixeira, casado com Maria Benilde Sousa Brandão dos
Santos Teixeira, Francelina Joaquina dos Santos, Maria da Conceição Santos Teixeira Mendes de
Pinho, Isabel Maria Teixeira Mendes de Pinho Salgado, Maria Inês dos Santos Teixeira Costa, casada
com Silvério de Jesus Costa, Madalena dos Santos Teixeira, casada com Custódio Morais Vaz, José
dos Santos Teixeira casado com Ana Maria Lima Duarte Teixeira e Manuel dos Santos Teixeira
casado com Maria Soledade Rodrigues Soeiro Teixeira, dispõem-se a vender as seguintes parcelas de
terreno necessárias para a execução da Circular ao Centro Urbano de Arouca - Variante de Valdasna –
2ª fase: ------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------parcela de terreno com a área de 240 m2, a destacar do prédio rústico de sua propriedade
sito no lugar de Valdasna, freguesia e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n.º 944 e
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omisso Conservatória de Registo Predial, parcela essa que confronta do norte e poente com os
vendedores, do sul e nascente com estrada, pelo preço de 20€/m2;------------------------------------------------------------ parcela de terreno com a área de 211 m2, a destacar do prédio rústico de sua propriedade
sito no lugar de Valdasna, freguesia e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n.º 943 e
omisso Conservatória de Registo Predial, parcela essa que confronta do norte e nascente com os
vendedores, do sul e poente com estrada, pelo preço de 20€/m2; ------------------------------------------------------------- parcela de terreno com a área de 1.471m2, sendo que de acordo com o PDM 1.050,19m2
se situa em Zona Urbanizável e os restantes 420,81m2 em Zona Florestal, a destacar do prédio rústico
de sua propriedade sito no lugar de Valdasna, freguesia e concelho de Arouca, inscrito na matriz
predial sob o n.º 564 e omisso Conservatória de Registo Predial, parcela essa que confronta do norte e
nascente com estrada, do sul com os vendedores e poente com estrada, Luciana Reis Tavares e Maria
de Lourdes Valente dos Reis, pelo preço de 20€/m2 a parte que se encontra em Zona Urbanizável e
pelo preço de 1,50€/m2 a parte que se encontra em Zona Florestal. ---------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aquisição das parcelas de terreno em causa por parte da
Câmara Municipal”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. “Os Sr.s Gaspar Vaz Pinto de Queiroz Ribeiro, Maria D'Orey Capucho de Queiroz
Ribeiro, Mateus Ulrich Ferreira de Queirós Ribeiro, Maria Manuel da Silve ira e Castro Guerra
Queiroz Ribeiro, Nuno Guerra de Queiroz Ribeiro, Rita Guerra de Queiroz Ribeiro Pacheco de
Novais e Catarina Guerra de Queiroz Ribeiro, dispõem-se a vender pelo preço de 30€/m2 uma parcela
de terreno com a área de 240 m2, a destacar do prédio rústico de sua propriedade sito no lugar de
Boco, freguesia e concelho de Arouca, inscrito na matriz predial sob o n.º 356° e descrito na
Conservatória de Registo Predial sob o n.º 97/19960722, parcela essa que confronta do norte e
nascente com estrada, do sul e poente com os vendedores, necessária para a execução da Circular ao
Centro Urbano de Arouca Variante de Valdasna – 2ª fase. ---------------------------------------------------------------------- Nestes termos, proponho a aquisição do terreno por parte da Câmara Municipal.”- ----------------------- 3. “O Sr. Joaquim Tavares Martins e a D. Marília da Conceição de Almeida Tavares de
Pinho dispõem-se a doar uma parcela de terreno com a área de 2.258 m2, a destacar do prédio rústico
de sua propriedade sito no lugar de Valdasna, freguesia e concelho de Arouca, inscrito na matriz
predial sob o n.º 4740 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 00495/020393, parcela
essa que confronta do norte com Manuel Vaz Pinto de Queirós e Custódio Ferreira Alves, do sul com
Carlos Almeida Tavares e do nascente e poente com os doadores, necessária para a execução da
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Circular ao Centro Urbano de Arouca - Variante de Valdasna – 2.ªfase, sob a condição de que se a
mesma não for afecta à construção da via em causa, reverterá a favor dos doadores. --------------------------------------Nestes termos, proponho a aceitação da doação por parte da Câmara Municipal. --------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquelas
propostas.--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.

SERVIÇOS

MUNICIPAIS/FORNECIMENTO

DE

INERTES

–

ADJUDICAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso
público para o fornecimento de inertes, acompanhadas do relatório do júri que procedeu à sua análise.
----------------Face às conclusões do Júri, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, adjudicar o fornecimento à concorrente Pedral - Pedreiras do Crasto de Cambra, S. A.,
pelo valor estimado de €139.300,00 (cento e trinta e nove mil e trezentos euros), autorizar a
celebração do contrato e aprovar a minuta respectiva. ---------------------------------------------------------------------------23.

SERVIÇOS

MUNICIPAIS/FORNECIMENTO

DE

GASÓLEO

–

ADJUDICAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes as propostas concorrentes ao concurso público para o fornecimento de
gasóleo a granel, acompanhadas do relatório do júri que procedeu à sua análise. -------------------------------------------Face às conclusões do referido Júri, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e
por unanimidade, adjudicar o fornecimento à concorrente Esso Portuguesa, Ld.ª pelo valor estimado
de €192.342,50 (cento e noventa e dois mil trezentos e quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos),
autorizar a celebração do contrato e aprovar a minuta respectiva. -------------------------------------------------------------24. LICENCIAMENTO DE OBRAS/CARLOS TEIXEIRA & IRMÃO, LD.ª,
(COSTA, ROSSAS): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 49/05, de Carlos Teixeira & Irmão, Ld.ª, com
sede em Santo Aleixo, Burgo, acompanhado do requerimento registado sob o número 260/DU, em 26
de Janeiro de 2005, a solicitar o licenciamento com vista à construção de habitação e muros, a levar a
efeito no lugar da Costa, freguesia de Rossas. --------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------25.

LICENCIAMENTO

DE

OBRAS/CARLOS

LEITE

DE

ALMEIDA,

(OUTEIRO, URRÔ): ---------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------- Foi presente o processo de obras número 140/06, de Carlos Leite de Almeida, residente
em Outeiro, Urrô, acompanhado do requerimento registado sob o número 1.711/DU, em 25 de Maio
do ano findo, a solicitar o licenciamento para a legalização do anexo e dos muros que construiu no
referido lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------26. LICENCIAMENTO DE OBRAS/JOAQUIM MANUEL DE PINHO SANTOS,
(SOTO, BURGO): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 351/06, de Joaquim Manuel Pinho Santos,
residente Soto, Burgo, acompanhado do requerimento registado sob o número 3.728/DU, em 15 de
Dezembro do ano findo, a solicitar autorização para a construção de muros no lote número 2 do
loteamento licenciado pelo alvará número 4/86, sito no referido lugar.------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------27. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ALBINO JORGE CARDOSO GONÇALVES,
(MURÇA, SANTA EULÁLIA):----------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 3/2007, de Albino Jorge Cardoso Gonçalves,
residente em Murça, Santa Eulália, acompanhado do requerimento registado sob o número 36/DU, em
3 de Janeiro corrente, a solicitar o licenciamento com vista à legalização dos muros que levou a efeito
no referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------28.

LICENCIAMENTO

DE

OBRAS/ANTÓNIO

AUGUSTO

TEIXEIRA

GARRIDO, (MALHADOURA, SANTA EULÁLIA): -------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 360/06, de António Augusto Teixeira Garrido,
residente em Malhadoura, Santa Eulália, acompanhado do requerimento registado sob o número
3.831/DU, em 29 de Dezembro findo, a solicitar o licenciamento com vista à construção de um muro
de suporte de terras, a levar a efeito no referido lugar. --------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------29. LICENCIAMENTO DE OBRAS/MARIA EMÍLIA RAMOS MOREIRA
VIEIRA, (BARREIROS, SANTA EULÁLIA): --------------------------------------------------------------
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----------------Foi presente o processo de obras número 339/2006, de Maria Emília Gomes Moreira
Vieira, residente em Barreiros, Santa Eulália, acompanhado do requerimento registado sob o número
3.637/DU, em 6 de Dezembro findo, a solicitar o licenciamento para proceder à alteração e ampliação
da habitação que possui no referido lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------30. LICENCIAMENTO DE OBRAS/AVELINO DE AZEVEDO RIBEIRO,
(COSTA, ROSSAS): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 344/06, de Avelino de Azevedo Ribeiro,
residente em Carvalhal Redondo, Fermedo, acompanhado do requerimento registado sob o número
3.686/DU, em 13 de Dezembro findo, a solicitar o licenciamento com vista à legalização de um
palheiro e para a construção de um muro, no lugar da Costa, freguesia de Rossas. -----------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------31. LICENCIAMENTO DE OBRAS/LUCIANA TAVARES DE OLIVEIRA,
(VALE DO RODÍZIO, ROSSAS): --------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 166/2006, de Luciana Tavares de Oliveira,
residente em Vale do Rodízio, Rossas, acompanhado do requerimento registado sob o número
2.838/DU, em 11 de Setembro do ano findo, a solicitar o licenciamento com vista à construção de
anexo a levar a efeito no referido lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, indeferir o pedido, nos termos da alínea a), n.º 1 art.º 24.º, do Decreto-Lei número
555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei número 177/01, de 4 de Junho, já
que o anexo a construir possui área superior a 10% da área do terreno, o que contraria o disposto no
n.º 2, art.º 51.º do regulamento do PDM.--------------------------------------------------------------------------------------------32. DIVERSOS/GRUPO FOLCLÓRICO VASCO DA GAMA DE SANTOS,
BRASIL – TRAJES REGIONAIS:--------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 13.348, em 28 de Dezembro do ano findo, do
Grupo Folclórico Vasco da Gama de Santos, Brasil, a solicitar a oferta de um par de trajes regionais
de Arouca.-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, oferecer um traje
feminino e outro masculino. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------33. DIVERSOS/DISCOTECA STOP – PROLONGAMENTO DE HORÁRIO:--------------------- Foi presente o requerimento registado sob o número 253, em 9 de Janeiro corrente, da
Discoteca Stop, com sede na Avenida 25 de Abril, nesta vila, a solicitar o prolongamento do horário
de funcionamento por mais uma hora aos fins-de-semana. ---------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, deferir o pedido, votando
contra o Vereador senhor Dr. Campelo de Sousa, que justificou o seu voto com a seguinte declaração:
--------------- “Tal como decidi votar contra o deferimento de idêntico pedido apresentado pela
gerência da Discoteca Zénite, também neste caso, e pelas mesmas razões, o meu voto é negativo. -------------------- Aliás, como a noite é reservada ao descanso daqueles que trabalham de dia, o
funcionamento nocturno dos estabelecimentos (bares, discotecas e similares), em vez de liberalizado e
fomentado, deveria, em meu entender, ser drasticamente restringido. -------------------------------------------------------- É de todos sabido, que tais estabelecimentos são propícios a fenómenos socialmente
nocivos, por razões que toda a gente conhece e me dispenso de enumerar. -------------------------------------------------- Ainda que, porventura, contra a vontade e com desgosto dos proprietários de tais
estabelecimentos, têm vindo a ocupar cada vez mais espaço nos órgãos de comunicação social
notícias de desacatos, agressões e mesmo mortes — felizmente mortes em Arouca ainda não houve —
entre clientes e/ou seguranças desses ditos estabelecimentos. ------------------------------------------------------------------ Ninguém ignora também, que muitos acidentes automóveis e até diversos actos de
vandalismo e de ostensivo desrespeito pela propriedade alheia e pela tranquilidade das pessoas
ocorrem pela madrugada e são protagonizados por alguns frequentadores de estabelecimentos
nocturnos, onde bebem sem conta nem medida. ----------------------------------------------------------------------------------- Que o digam, nomeadamente, as nossas autoridades que velam pela nossa segurança e
bem-estar.-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se a lógica dos horários de funcionamento pela madrugada fora é o benefício decorrente
da actividade económica, então quem defende tais horários e apoia o seu alargamento até ao raiar do
dia, não deverá coibir-se de propor que tais estabelecimentos funcionem ininterruptamente! --------------------------- Talvez seja altura de começarmos a acordar, porque o silêncio em que as actividades de
diversão nocturna mergulharam paulatinamente com cumplicidades e omissões de muitos, corre o
risco de se tornar mais ruidoso, incómodo e alarmante do que o ruído e os acidentes causados por
alguns dos clientes de tais estabelecimentos. -------------------------------------------------------------------------

16.01.2007

----------------Arouca não é uma estância turística ou de veraneio, muito menos ao longo de todos os
meses do ano, mas, sim, uma terra aprazível onde aqueles que trabalham de dia têm o direito de
descansar de noite e de se sentirem em segurança e em sossego. ---------------------------------------------------------------Por alguma razão existe dia e noite. Não violentemos a natureza”. -------------------------------------------34. DIVERSOS/RUA VELHA DO BURGO – ORDENAMENTO DO TRÂNSITO: ----------------Foi presente uma informação do Divisão de Planeamento, a dar conta da conveniência na
alteração do tráfego na Rua Velha do Burgo, de forma a que o trânsito circule apenas no sentido
poente nascente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ordenar o trânsito
naquela rua conforme o proposto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------35. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO
PARA MUSEU MUNICIPAL – AUTO N.º 20: -----------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 20,
referente à empreitada em epígrafe, no valor de €23.507,57 (vinte e três mil quinhentos e sete euros e
cinquenta e sete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
---------------III — OUTROS ASSUNTOS:----------------------------------------------------------------------------------36. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO — 2.ª ALTERAÇÃO: -----------------------Foi presente a 2.ª alteração ao Orçamento para o ano em curso, acompanhada dos mapas
de discriminação respectivos, em que são reforçadas várias rubricas com o valor global de
€668.261,00 (seiscentos e sessenta e oito mil duzentos e sessenta e um euros), documento que se dá
aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta acta, documento este não incluído na ordem do
dia. ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por proposta do senhor Vice-Presidente, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal
e por unanimidade, reconhecer a urgência na deliberação imediata do assunto para permitir a
contabilização de receitas provenientes do Orçamento Geral do Estado, nos termos do sugerido pela
Direcção-Geral das Autarquias Locais, depois de elaborado e aprovado o Orçamento do ano em
curso. -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, pela mesma votação e forma, aprovar o documento que antecede. -----------------DIVERSOS/FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÁGUAS BRAVAS – PROVAS DE
RAFTING – REGULAMENTO – ALTERAÇÃO: ---------------------------------------------------------
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--------------- Por deliberação tomada na reunião de 21 de Novembro findo, foi aprovado o
regulamento das provas de rafting e kayak, integradas no Festival Internacional de Águas Bravas,
documento que incluído o montante dos prémios a atribuir. -------------------------------------------------------------------- O senhor Vice-Presidente deu conta agora da necessidade de proceder à alteração
daquele regulamento, na parte que define o valor dos prémios, anulando os prémios previstos para o
sector masculino da prova de kayak competição (extremo) por serem garantidos por patrocinadores e
reduzindo os previstos para a prova de Rafting Competição para os seguintes valores:----------------------------------- Masculino — 1.º €200,00 (duzentos euros); 2.º 150,00 (cento e cinquenta euros); 3.º
100,00 (cem euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Feminino — 1.º €150,00 (cento e cinquenta euros); 2.º 100,00 (cem euros); 3.º €50,00
(cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Porque este assunto não foi incluído na ordem do dia, a Câmara deliberou, decorrida
votação nominal e por unanimidade, reconhecer a urgência na deliberação imediata do assunto, por
forma a permitir o pagamento imediato dos prémios. ---------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, pela mesma votação e forma, aprovar aquela alteração. ------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA:--------------------------------------------------------------------------------- Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente acta em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 93.º, da
Lei 169/99, de 18 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.----------------------------------------------------------- Eram 16 horas e 45 minutos.------------------------------------------------------------------------------------------ Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta, que, achada conforme, vai ser
assinada pelo senhor Presidente e por mim,

,

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira que a redigi. ------------------------------------------------------

