ACTA N.º 8/2006
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 04.ABRIL.2006
----------------Aos quatro dias do mês de Abril de dois mil e seis, nesta vila de Arouca e Edifício dos
Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência do seu
Presidente, senhor Eng.º José Artur Tavares Neves, e com a presença dos Vereadores senhores Dr.
Ângelo Alberto Campelo de Sousa, 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. ---------------------------------------------I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------O Vereador senhor Dr. Óscar Brandão pediu a palavra para: ---------------------------------------------------1. Perguntar se houve alguma isenção do pagamento de taxas devidas pelo licenciamento
de obras particulares, pedindo cópia dos fundamentos dessa isenção caso tenha ocorrido; -------------------------------A esta questão respondeu o senhor Vice-Presidente, Dr. Campelo de Sousa, que referiu
não se lembrar de qualquer isenção do pagamento de taxas devidas pelo licenciamento de obras
particulares, sendo que isenção de taxas é da competência da Câmara, nos casos previstos na lei.----------------------2. Perguntar se o Conselho Municipal de Educação já reuniu e, tendo reunido, se tomou
alguma posição quanto ao previsto encerramento de escolas do 1.º Ciclo. ---------------------------------------------------A esta questão o senhor Presidente respondeu que o Conselho vai reunir pela primeira
vez amanhã, onde irá ser debatida a proposta da Carta Educativa do Município; -------------------------------------------3. Referir que teve conhecimento de que estão a ser abatidos eucaliptos e sobreiros
existentes à face da E. R. 326, e perguntar se a Câmara está a acompanhar essa situação,
designadamente quanto à necessidade da colocação de barreiras de protecção nos locais em que essa
protecção era garantida pelas árvores agora abatidas; -----------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente respondeu que a responsabilidade pelo corte das árvores é da
Direcção de Estradas de Aveiro, e que o respectivo Director referiu, no colóquio sobre segurança
rodoviária recentemente promovido pelo Numofreita, que irão ser colocadas barreiras de protecção
nos locais em que isso se justifique. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador senhor Belarmino Francisco perguntou se a Câmara decidiu o corte de
madeira nos montes de que é proprietária, ao que o senhor Presidente respondeu que a exploração dos
montes da Câmara está concessionada à Portucel, entidade que procede à venda das árvores. ------------
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--------------- O Vereador senhor Dr. Óscar Brandão voltou a pedir a palavra para manifestar a sua
estranheza pelo facto da carta educativa ser presente ao Conselho Municipal de Educação antes de ser
apreciada pela Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A este propósito o Senhor Presidente disse que a Carta Educativa só vai ser já presente
ao referido Conselho por ser essa a metodologia que deve ser seguida na apreciação desse documento.
--------------- Nesta sequência, o Vereador senhor Dr. José Luís Silva disse corroborar a opinião do
senhor Vereador Dr. Óscar Brandão, manifestando o entendimento que todos os Vereadores deveriam
ter tomado parte na elaboração da referida Carta Educativa.-------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente disse que a Carta foi elaborada no respeito pelos princípios que
foram sendo dados a conhecer informalmente e que foram obtendo concordância igualmente informal
do executivo e da própria Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------01. ACTA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a acta número 7/06, referente à reunião de 21 de
Março findo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 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 65, do dia de ontem, que apresenta
um saldo em disponibilidades no valor global de €1.429.453,12 (um milhão quatrocentos e vinte e
nove mil quatrocentos e cinquenta e três euros e doze cêntimos), correspondente a operações
orçamentais e de tesouraria nos valores de, respectivamente, €756.283,95 (setecentos e cinquenta e
seis mil duzentos e oitenta e três euros e noventa e cinco cêntimos) e €673.169,17 (seiscentos e
setenta e três mil cento e sessenta e nove euros e dezassete cêntimos). ------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 5.ª ALTERAÇÃO: ----------------------- Foi presente a 5.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 €10.100,00
(dez mil e cem euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta
acta. --------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar o
documento que antecede.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------05. ENSINO BÁSICO/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA N.º1 E 2 DO CASAL – MANSORES E PRÉESCOLA – SUBSÍDIO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 3.071, em 23 de Março findo, da Associação
de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da Escola n.º 1 e 2 do Casal–Mansores e Pré-escola, a
solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a despesas com a frequência das piscinas
municipais e com a respectiva deslocação. ------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio
de €600,00 (seiscentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------06.

ENSINO

BÁSICO/ASSOCIAÇÃO

DE

PAIS

ENCARREGADOS

DE

EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 2,3 DE AROUCA – SUBSÍDIO: ------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 3.024, em 22 de Março findo, da Associação
de Pais Encarregados de Educação da Escola do Ensino Básico 2,3 de Arouca, 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, conceder o subsídio
de €125,00 (cento e vinte e cinco euros). -------------------------------------------------------------------------------------------07. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CENTRO CULTURAL, RECREATIVO E
DESPORTIVO DO BURGO – SUBSÍDIO: ---------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 2.957, em 21 de Março findo, do Centro
Cultural, Recreativo e Desportivo do Burgo, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a
despesas com a realização de um desfile de motas antigas. ----------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, conceder o subsídio de
€150,00 (cento e cinquenta euros), votando contra os Vereadores senhores Dr. Óscar Brandão e
Belarmino Francisco, que justificaram o seu voto com a seguinte declaração: ----------------------------------------------“Votamos contra este e qualquer apoio financeiro a esta ou qualquer outra associação,
pela razão efectiva de que a maioria socialista que governa a Câmara, cinco meses após ter tomado
posse, não se achou capaz de construir um conjunto de definições de natureza técnica e política,
suportadas por um regulamento, que enquadre os apoios ao movimento associativo.--------------------------------------Da mesma forma que lamentamos que até ao momento não tenha sido considerada a
proposta de Regulamento apresentada em Fevereiro pelos Vereadores do PSD. -----------------------------
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--------------- Não está em causa o valor da associação/clube e o interesse do projecto”. ----------------------------------08. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/FUTEBOL CLUBE DE AROUCA –
SUBSÍDIO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na sequência da deliberação tomada na última reunião, foi novamente presente a carta
registada sob o número2.660, em 14 de Março findo, do Futebol Clube de Arouca, a solicitar a
concessão de um subsídio para fazer face a despesas com a participação das equipas de futebol nos
campeonatos distritais de futebol. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio
de mais €15.000,00 (quinze mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------09. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/GRUPO DESPORTIVO SANTA CRUZ DE
ALVARENGA – SUBSÍDIO: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 2.911, em 20 de Março findo, do Grupo
Desportivo Santa Cruz de Alvarenga, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a
despesas com a sua equipa de futebol no campeonato distrital de futebol. --------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, conceder o subsídio de
€8.000,00 (oito mil euros), votando contra os Vereadores senhores Dr. Óscar Brandão e Belarmino
Francisco que justificaram o seu voto com a declaração apresentada no ponto sete.--------------------------------------- Os Vereadores senhores Dr. José Luís Silva e Adriano Francisco apresentaram também a
seguinte declaração de voto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Votamos favoravelmente a atribuição do subsídio de €8.000,00 ao Grupo Desportivo
Santa Cruz de Alvarenga, desde que a mesma verba seja atribuída ao Grupo Desportivo de Mosteirô
que milita na mesma divisão distrital (2.ª)”. ----------------------------------------------------------------------------------------10.
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E

TEMPOS

LIVRES/ASSOCIAÇÃO

CULTURAL

E

RECREATIVA DE MANSORES – SUBSÍDIO: -------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 750, em 19 de Janeiro findo, da Associação
Cultural e Recreativa de Mansores, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a despesas
com a participação da equipa de futebol no campeonato distrital da 3.ª divisão.-------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, conceder o subsídio de
€8.000,00 (oito mil euros), votando contra os Vereadores senhores Dr. Óscar Brandão e Belarmino
Francisco que justificaram o seu voto com a declaração apresentada no ponto sete.---------------------------------------11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/POLIDESPORTIVO DE ALVARENGA –
BALNEÁRIOS E SALA DE GINÁSTICA: ------------------------------------------------------------------
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----------------Foi presente o estudo prévio do projecto dos balneários e sala de ginástica anexos ao
polidesportivo de Alvarenga.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele
projecto. ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. ACÇÃO SOCIAL/CONCESSÃO DE PRESTAÇÕES DE NATUREZA
SOCIAL: -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de
prestações de natureza social: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 2.093, em 24 de Fevereiro último, de Laurinda de Pinho Brandão, residente
em Costa, Rossas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de
primeira necessidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo 415, em 11 de Janeiro último, de Idalina Tavares Coelho, residente em Rio de
Frades, Cabreiros, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a realização de obras de
beneficiação da sua casa de habitação; -----------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 2.933, em 31 de Março findo, de Maria Angelina Gomes Ribeiro, residente
em Reguengo, Urrô, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de
materiais para a construção da sua habitação;---------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 508, em 13 de Janeiro último, de Maria Saudade Brandão da Costa, residente
em Provizende de Baixo, Rossas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a
execução dos projectos para a construção da sua habitação;---------------------------------------------------------------------Registo n.º 1.841, em 20 de Fevereiro último, de Clarinda Fernandes, residente em
Leirinhas, Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de
mobília para a sua habitação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 1.854, em 20 de Fevereiro último, de Maria de Lurdes Martins da Silva,
residente em Igreja, Escariz, a solicitar a comparticipação da Câmara nas despesas com a aquisição de
um medicamento não comparticipado. -----------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 1.517, em 10 de Fevereiro último, de Maria da Glória Vieira Rodrigues,
residente em Vide, Espiunca, a solicitar que a Câmara suporte na totalidade os custos com o
transporte escolar do seu educando Luís Filipe, aluno do 10.º da Escola Secundária de Arouca. ------------------------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.----------------------------------------------------------------------------------------
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--------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder os apoios
constantes da proposta que antecede. ------------------------------------------------------------------------------------------------13. REDE DE ESGOTOS/ETAR DE COVELA – MOLDES – UTILIZAÇÃO DE
SOLOS DA RAN – INTERESSE PÚBLICO: ------------------------------------------------------------------------------ Pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: -------------------------------------------------------- “A Câmara Municipal de Arouca pretende construir uma ETAR no lugar da Covela
Freguesia de Moldes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os trabalhos necessários para a dotar esta freguesia com redes de abastecimento de água
e de drenagem de esgotos já estão em curso. Assim a curto prazo as ditas redes estarão concluídas
carecendo então da necessária infra-estrutura para recolha e tratamento das águas residuais. --------------------------- O projecto da ETAR prevê que ela seja instalada num terreno, com uma área de cerca de
2600 m2, junto à Ribeira de Moldes, servido por um arruamento já existente. Ainda no mesmo terreno
e na envolvente ao equipamento, estão previstos arranjos exteriores que contemplam acessos
devidamente pavimentados, bem como zonas verdes ajardinadas.------------------------------------------------------------- A freguesia de Moldes tem, segundo os censos de 2001, cerca de 1596 pessoas
residentes, ao que acresce, à semelhança do que acontece em quase todo o município, o número
significativo de pessoas que a visita nos meses de Verão e também fins de semana. -------------------------------------- É ainda de salientar que, dada a sua localização geográfica, no sopé da Serra da Freita e
as suas características paisagísticas, se tem verificado alguma procura no âmbito da actividade
turística, nomeadamente gastron6mica e de desportos de natureza, com especial destaque para os
percursos pedestres, facto que tem dado origem ao aparecimento de novos equipamentos, em especial,
no ramo da restauração.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- É assim imprescindível e de todo urgente a construção da ETAR, para servir os lugares
da referida freguesia de Moldes, acção esta que, como é evidente, é do maior interesse público, não só
pela importância que hoje assumem as questões de preservação e defesa do ambiente mas também
pelas características do Município, que exigem, para o seu desenvolvimento sustentado e potenciação
de todos os seus recursos, que se qualifique o espaço, tomando-o cada vez mais atractivo para o
turismo cultural, gastronómico e de natureza.-------------------------------------------------------------------------------------- As redes de infra-estruturas já em curso são financiadas pelo Programa Operação Norte,
estando em preparação também candidatura para a respectiva ETAR.------------------------------------------

04.04.2006

----------------Atendendo ao perímetro e à orografia da área que se pretende dotar com aquelas infraestruturas básicas, não há alternativa técnica para a localização da ETAR prevista no projecto, pelo
que o local proposto é o único que reúne as condições adequadas para o efeito. --------------------------------------------Contudo, o local integra solos da RAN. -----------------------------------------------------------------------------Deste modo, propõe-se que a Câmara solicite à Comissão Regional da Reserva Agrícola
o reconhecimento da construção da ETAR de interesse público e que, consequentemente autorize a
utilização dos solos previstos para a sua implantação, afectos à RAN, para fins não agrícolas, nos
termos previsto na alínea d), n.º 2 do Dec.-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho com as alterações
introduzidas pelo Dec.-Lei n.º 74/92 de 12 de Dezembro”. ----------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela
proposta.---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. REDE DE ESGOTOS/CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO E
ETAR DO MERUJAL – INDEMNIZAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------------Pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:---------------------------------------------------------“Propõe-se que a Câmara Municipal indemnize o Sr. Saúl Tavares Campas, residente no
lugar de Merujal, Urrô, NIF 132 639 254, no valor de €360,00 (trezentos e sessenta euros), pelos
prejuízos causados no seu prédio rústico denominada "Fundada", sita no referido lugar, inscrito na
respectiva matriz sob o artigo 114°, aquando do início dos trabalhos de construção da rede de
saneamento e ETAR do Merujal, prédio esse entretanto adquirido pelo Município para instalação dos
equipamentos que integram a obra.”--------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela
proposta.---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. REDE DE ESGOTOS/AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA REDE DE
SANEAMENTO DE AROUCA BURGO E SANTA EULÁLIA E DE CONSTRUÇÃO DA
REDE DE SANEAMENTO DA PARTE RESTANTE DO VALE DE AROUCA LOCALIZAÇÃO DA ETAR DE PONTE DA RIBEIRA: ----------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 2.510, em 9 de Março findo, de Procivil –
Consultores Técnicos de Engenharia, Ld.ª, a propor a localização da ETAR de Ponte da Ribeira. ----------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
localização proposta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. ÁGUA/ABASTECIMENTO DE ÁGUA A VILA COVA (ESPIUNCA) –
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO – INDEMNIZAÇÃO: ------------------------------------------
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--------------- Pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta: -------------------------------------------------------- “Propõe-se que a Câmara Municipal delibere indemnizar o Sr. Fernando Soares
Fernandes, residente em Sequeirô, Real, Castelo de Paiva, NIF 104 325 763, com a importância de
€500,00 (quinhentos euros) pelos prejuízos causados na sua propriedade rústica denominada Vale Ti
Jorge, sita em Vale do Jorge, limites do lugar de Vila Cova, freguesia de Espiunca, inscrita na matriz
respectiva sob o número 580.º, aquando da construção do reservatório de água, para abastecimento
público, naquele lugar.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela
proposta. --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. SANEAMENTO BÁSICO/SANEAMENTO E ÁGUA DE MOLDES (1ª FASE) –
ADJUDICAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara 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 Construções Carlos Pinho, Ld.ª, pelo valor de
€590.705,80 (quinhentos e noventa mil setecentos e cinco euros e oitenta cêntimos), autorizar a
celebração do contrato e aprovar a minuta respectiva.----------------------------------------------------------------------------18. SANEAMENTO BÁSICO/CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO EM CANELAS – 2ª FASE – ADJUDICAÇÃO: ------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara 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 Construções Carlos Pinho, Ld.ª, pelo valor de
€219.164,70 (duzentos e dezanove mil cento e sessenta e quatro euros e setenta cêntimos), autorizar a
celebração do contrato e aprovar a minuta respectiva.----------------------------------------------------------------------------19. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE
ALVARENGA – LOTES 2 E 3 — DISTRATE: --------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DAF a dar conta de que a
empresa Fábrica de Móveis Tavares & Figueiredo, Ld.ª, adquirente dos lotes números 2 e 3 da Zona
Industrial de Alvarenga, não apresentou, dentro do prazo contratualmente fixado, o pedido de
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licenciamento das respectivas construções, podendo, face ao disposto no art.º 7.º do regulamento de
venda, a Câmara intentar a competente acção judicial com vista à resolução do contrato de compra e
venda daqueles lotes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, mandar notificar a adquirente dos lotes da intenção da Câmara pedir a resolução do
contrato de compra e venda se no prazo improrrogável de 60 dias não forem apresentados os referidos
pedidos de licenciamento,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/CIRCULAR DE LIGAÇÃO DA VIA
ESTRUTURANTE À E. R. 326 – ACESSO NASCENTE (ARRANJO DE ESPAÇOS
EXTERIORES

E

ENQUADRAMENTO

PAISAGÍSTICO)

–

ANULAÇÃO

DE

PROCEDIMENTO:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente uma informação da comissão que procedeu à análise da propostas
concorrentes ao concurso limitado sem apresentação de candidaturas para adjudicação da empreitada
em epígrafe, a dar conta de que foram detectadas divergências entre as peças escritas e desenhadas
que serviram de base ao concurso, e entre estas peças e os esclarecimentos prestados aos
concorrentes, pelo que propõe a anulação daquele procedimento.--------------------------------------------------------------Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, anular o referido procedimento.-------------------------------------------------------------------------------------21. TURISMO/JUNTA DE FREGUESIA DE ESPIUNCA – VALORIZAÇÃO DA
PRAIA FLUVIAL DA ESPIUNCA – COMPARTICIPAÇÃO: ---------------------------------------------------------Foi presente o ofício registado sob o número 1.023, em 7 de Outubro do ano findo, da
Junta de Freguesia de Espiunca, a solicitar a comparticipação da Câmara nas despesas com a
valorização da Praia Fluvial da Espiunca. -------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, atribuir a
comparticipação de €10.500,00 (dez mil e quinhentos euros). -----------------------------------------------------------------22. TURISMO/VALORIZAÇÃO DA PRAIA FLUVIAL DO AREINHO –
PROGRAMA DE CONCURSO E CADERNO DE ENCARGOS:------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara o programa de concurso e o caderno de
encargos respeitantes à empreitada em epígrafe. -----------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles
documentos e abrir concurso limitado sem publicação de anúncios para a adjudicação dos trabalhos. --
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---------------23. LICENCIAMENTO DE OBRAS/JOSÉ LUÍS TEIXEIRA MARQUES DE
PINHO, (SARIL, ROSSAS): -------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 296/05, de José Luís Teixeira Marques de
Pinho, residente em Saril, Rossas, acompanhado do requerimento registado sob o número 3.010/DU,
em 21 de Setembro do ano findo, a solicitar o licenciamento para a construção de habitação e muros,
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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------24. LICENCIAMENTO DE OBRAS/CUSTÓDIO MARTINS DA SILVA,
(CABREIROS, CABREIROS): ----------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 13/2006, de Custódio Martins da Silva,
residente no lugar e Freguesia de Cabreiros, acompanhado do requerimento registado sob o número
757/DU, em 14 de Março findo, a solicitar o licenciamento com vista à legalização do anexo que
construiu 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), 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, uma vez que
a pretensão contraria o disposto no art.º 60.º do regulamento das estradas e caminhos municipais,
aprovado pela Lei 2.110, de 19 de Agosto de 1961, já que o anexo confronta com a estrada municipal
e não apresenta o afastamento mínimo de cinco metros ao eixo respectivo. -------------------------------------------------25. LICENCIAMENTO DE OBRAS/MARIA FERNANDA GONÇALVES JESUS
FERREIRA, (SEQUEIROS, ROSSAS): ------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o processo de obras número 43/2006, de Maria Fernanda Gonçalves Jesus
Ferreira, residente em Bouça, Chave, acompanhado do requerimento registado sob o número 507/DU,
em 17 de Fevereiro findo, a solicitar o licenciamento para proceder à alteração e ampliação do
edifício que possui no lugar de Sequeiros, freguesia de Rossas, com vista à sua transformação em
habitação. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------26. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ALBERTO DOS SANTOS PINHO, (PAÇO,
ROSSAS): - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.04.2006

----------------Foi presente o processo de obras número 59/87, de Alberto dos Santos Pinho, residente
em Paço, Rossas, acompanhado do requerimento registado sob o número 818/DU, em 20 de Março
findo, a solicitar o licenciamento para a ampliação e alteração 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------27.

LICENCIAMENTO

DE

OBRAS/ARMÉNIO

DA

SILVA

AMARAL,

(CRUZEIRO, ESCARIZ): ------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 304/04, de Arménio da Silva Amaral, residente
em Soutelo, Chave, acompanhado do requerimento registado sob o número 2.294/DU, em 18 de
Agosto de 2004, a solicitar o licenciamento para a construção de um posto de abastecimento simples
de combustíveis e serviço de lavagem, a levar a efeito no lugar de Cruzeiro, freguesia de Escariz.---------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação do Gabinete Via Verde. ------------------------------------------------------------------------------------28. DIVERSOS/RÁDIO REGIONAL DE AROUCA, LD.ª - APOIO: ----------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 2.699, em 15 de Março findo, da Rádio
Regional de Arouca, a solicitar a colaboração da Câmara na realização das comemorações do 20.º
aniversário.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, indeferir o pedido,
por a lei não permitir dar-lhe atendimento, recomendando aos serviços que façam a protecção dos
espaços públicos adjacentes ao local do espectáculo, para que não haja deterioração dos mesmos pelos
milhares de pessoas que normalmente afluem àquele lugar, no dia da referida festa. -------------------------------------29. DIVERSOS/ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PARADINHA – SUBSÍDIO: ------------------Foi presente a carta registada sob o número 2.804, em 17 de Março último, da
Associação dos Amigos da Paradinha, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a
despesas com a construção do parque de merendas que construiu naquele lugar. -------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto
para estudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REMODELAÇÃO DA REDE DE
ÁGUA EM LOUROSA DE MATOS (URRÔ) – ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PARTIR DO
RESERVATÓRIO DE SOUTO REDONDO – CONDUTA PRINCIPAL ATÉ LOUROSA DE
MATOS:--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.04.2006

--------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 2, referente à empreitada em
epígrafe, no valor de €6.860,00 (seis mil oitocentos e sessenta euros). ------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
---------------III — OUTROS ASSUNTOS:----------------------------------------------------------------------------------31. DIVERSOS/FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL –
ADJUDICAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso
limitado sem apresentação da candidaturas para adjudicação do fornecimento de gás propano a granel,
acompanhadas do relatório do júri que procedeu à sua análise, assunto este não incluído na ordem do
dia. ---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, reconhecer a urgência da deliberação imediata do assunto por forma a permitir o
funcionamento ininterrupto do sistema de aquecimento das Piscinas Municipais. ----------------------------------------- Face às conclusões do referido júri, a Câmara deliberou, pela mesma votação e forma,
adjudicar o fornecimento a Repsol Portugal, Ld.ª, pelo valor global estimado de €52.800,00
(cinquenta e dois mil e oitocentos euros), autorizar a celebração do contrato e aprovar a minuta
respectiva. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32. ACÇÃO SOCIAL/JUNTA DE FREGUESIA DE ALVARENGA – APOIO À
TERCEIRA IDADE – COMPARTICIPAÇÃO:--------------------------------------------------------------------------- Foi presente o ofício registado sob o número 3.396, em 31 de Março findo, da Junta de
Freguesia de Alvarenga, a solicitar a comparticipação da Câmara nas despesas com a aquisição de
terrenos para a instalação de valências de apoio à terceira idade, assunto este não incluído na ordem
do dia. ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, reconhecer a urgência na deliberação imediata do assunto de forma a permitir o
pagamento da comparticipação até à data da celebração da escritura de compra e venda, marcada já
para o dia 10 do corrente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, pela mesma votação e forma, atribuir a comparticipação de
€20.000,00 (vinte mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------33. DIVERSOS/ANIMA PATRIMÓNIO – ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO E
ANIMAÇÃO NO PATRIMÓNIO — SUBSÍDIO: ----------------------------------------------------------

04.04.2006

----------------Foi presente a carta registada sob o número 2.175, em 1 de Março findo, de Anima
Património – Associação de Intervenção e Animação no Património, a solicitar a concessão de um
subsídio para fazer face a despesas com a segunda edição do evento “Cister, Sabores e Saberes” a
realizar de 28 do corrente a 2 de Maio próximo, assunto este não incluído na ordem do dia.-----------------------------Por proposta do senhor Presidente, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, reconhecer a urgência na deliberação imediata do assunto, atenta a proximidade da
realização do evento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, pela mesma votação e forma, atribuir o subsídio de €7.500,00 (sete
mil e quinhentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------------------O senhor professor Albano Brandão de Almeida, residente em Sub-Ribes, Burgo,
reclamou a construção de um murete de protecção à sua propriedade em virtude desta ter ficado a cota
superior à da rua que a Câmara anda a construir junto ao espaço feira. -------------------------------------------------------O senhor Presidente referiu que vai dar instruções aos serviços para que avaliem a
situação e apresentem uma solução adequada.-------------------------------------------------------------------------------------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 18 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------------------------

