ACTA N.º 09/2011
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 3.MAIO.2011
------------------ Aos três dias do mês de Maio de dois mil e onze, nesta vila de Arouca e Edifício dos Paços do
Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência da sua Vice-Presidente,
senhora Isabel Maria Soares Brandão de Vasconcelos, 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 de Oliveira, Margarida
Maria de Sousa Correia Belém, Manuel Artur de Almeida Miler e Paulo Sérgio Martins Teixeira. ---------------------------------------- Pelas 14.30 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião. ------------------------------------------------------------ Faltaram o senhor Presidente, José Artur Tavares Neves, e o Vereador senhor António Henrique
Fernandes Cruz.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Paulo Teixeira pediu a palavra para: ------------------------------------------------------------------------- 1. Se referir ao ordenamento do território nos espaços rurais do município, perguntando se a
Câmara exerce algum controlo no tipo de construções e de materiais nelas utilizados, nomeadamente a nível de
coberturas, algumas executadas com materiais inestéticos, principalmente no que se refere a edificações que
não estão sujeitas a licenciamento prévio do município; --------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Relativamente às iniciativas levadas a cabo no âmbito da recente visita ao concelho do
Secretário de Estado do Turismo, dizer que se verificou uma fraca mobilização de pessoas e até de
responsáveis políticos no primeiro dia do evento, talvez devido ao cancelamento da visita do senhor Secretário
de Estado verificada nesse primeiro dia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Perguntar se a Câmara possui, se pediu ou se tem essa preocupação, algum estudo sobre as
condições de segurança da ponte de Alvarenga, sobre o Rio Paiva; ----------------------------------------------------------------------------- 4. Perguntar em que ponto se encontra a implantação do parque florestal de Santa Luzia, cujo
estudo foi encomendado à Associação Florestal de Entre Douro e Vouga;--------------------------------------------------------------------- 5. Perguntar se o muro que está a ser construído na Escola Secundária de Arouca, à face da
Avenida 25 de Abril, vai ficar em betão à vista. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A estas questões a senhora Vice-Presidente respondeu que: ------------------------------------------------------------------- 1. O Município não dispõe ainda de regulamento específico para situações como a descrita,
aplicando-se nesses casos a lei geral; que os serviços de fiscalização tentam combater as situações de abuso e
as que enfermam de alguma ilegalidade;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Que infelizmente o Secretário de Estado não pode estar presente na totalidade das actividades
previstas; que não se estava a contar com muita participação das pessoas na programação realizada na noite
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do primeiro dia do evento atendendo ao adiantado da hora e ao facto de ser um dia de semana; que os
objectivos de divulgação do município como destino turístico de excelência foram todos plenamente
conseguidos, para o que contribuiu a participação de grande número de pessoas ligadas ao sector do turismo. ------------------- 3. Recentemente perguntou a um técnico especializado se a ponte oferecia condições de
segurança, tendo-lhe sido referido que ela não necessitava de qualquer intervenção;------------------------------------------------------ 4. Neste momento está a ser equacionada a vantagem de prorrogar o contrato de exploração
estabelecido com a Portucel por forma a permitir a realização de um terceiro corte de eucaliptos antes da
concretização do parque florestal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. O projecto prevê a construção do muro em betão à vista, estando, no entanto, o senhor
Presidente a estabelecer contactos com a Parque Escolar para esclarecer o projecto nessa parte. ------------------------------------ O Vereador senhor Artur Miler pediu a palavra para: ------------------------------------------------------------------------------ 1. Perguntar quais os projectos que estão a ser elaborados pelos os técnicos municipais; ----------------------------- 2. Sugerir que a Câmara inventarie as aldeias tradicionais do município e regulamente através de
planos de pormenor, a construção nessas aldeias por forma a evitar situações como as descritas pelo Vereador
senhor Paulo Teixeira na sua primeira questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A estas questões a senhora Vice-Presidente respondeu que:------------------------------------------------------------------- 1. Irão ser coligidos os elementos para posterior entrega;------------------------------------------------------------------------ 2. Concorda com a sugestão feita.------------------------------------------------------------------------------------------------------ II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ACTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a acta número 8/2011, relativa à reunião ordinária de 19
de Abril 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 82, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €1.246.793,04 (um milhão duzentos e quarenta e seis mil
setecentos e noventa e três euros e quatro cêntimos) correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respectivamente, €551.550,39 (quinhentos e cinquenta e um mil quinhentos e
cinquenta euros e trinta e nove cêntimos) e €695.242,65 (seiscentos e noventa e cinco mil duzentos e quarenta
e dois euros e sessenta e cinco cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Vereadora senhor Margarida Belém ausentou-se. ------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 8.ª ALTERAÇÃO: -------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 8.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projectos/acções a alterar, da qual resulta a diminuição da
dotação global definida no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos 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.----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 8.ª ALTERAÇÃO:---------------------------------------------------- Foi presente a 8.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 €16.500,00 (dezasseis
mil e quinhentos 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.----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reentrou a Vereadora senhor Margarida Belém.------------------------------------------------------------------------------------ 06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL –
CORRECÇÕES MATERIAIS E RECTIFICAÇÕES:--------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma proposta da Divisão de Planeamento para que
sejam feitas, pela segunda vez, correcções materiais e rectificações ao PDM publicado no Diário da República,
II Série n.º 232, de 30 de Novembro de 2009, ao abrigo do disposto no art.º 97.º-A do Regime Jurídico dos
Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei número 380/99, de 22 de Setembro, alterado
pelos Decretos-Lei números 53/200, de 7 de Abril, 310/2003, de 10 de Dezembro, 316/2007, de 19 de
Setembro, 46/2009, de 20 de Fevereiro e 181/2009, de 7 de Agosto, nos termos nela constantes, documento
que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta acta, proposta essa que visa substituir a que
foi aprovada na reunião de 19 de Abril findo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta.------------------------ 07. CULTURA/CONCEPÇÃO DE PROGRAMA INTEGRADO DE SINALIZAÇÃO DO MOSTEIRO
DE AROUCA – ESTUDO PRÉVIO:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara o estudo prévio elaborado no âmbito da concepção de
programa integrado de sinalização do Mosteiro de Arouca.------------------------------------------------------------------------
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------------------ Face à informação da Divisão de Planeamento, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e
por unanimidade, aprovar o estudo referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08. ACÇÃO SOCIAL/LILIANE SOPHIE DE JESUS – ISENÇÃO DE TAXAS: --------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 1957, em 4 de Abril findo, de Liliane Sophie Tavares
de Jesus, residente na Rua Dr. Simões Júnior, 36, nesta vila, a solicitar a isenção do pagamento das taxas
devidas pela emissão de cópias das plantas da habitação onde reside, de que necessita para instrução do
pedido de reavaliação da bolsa de estudo que lhe foi concedida pelo Ministério da Educação. ------------------------------------------ Face à informação da DEAS, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
deferir o pedido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09. ACÇÃO SOCIAL/CASA DO POVO DE ALVARENGA – SUBSÍDIO: --------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 1.930, em 31 de Março findo, da Casa do Povo de
Alvarenga, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a despesas com as actividades
desenvolvidas no ano em curso no âmbito do apoio domiciliário. --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio de
€10.000,00 (dez mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. ACÇÃO SOCIAL/BOLSAS DE ESTUDO – ATRIBUIÇÃO: ---------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os requerimentos dos munícipes abaixo identificados
a solicitar a concessão de bolsas de estudo nos termos do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a
Alunos do Ensino Superior, acompanhados da acta avulsa da comissão constituída por deliberação de 17 de
Novembro de 2009 que procedeu à análise prévia das respectivas candidaturas: ----------------------------------------------------------- 1. Registo n.º 758, de Óscar Miguel de Sousa Cardoso Rocha, residente em Forcada, Burgo;------------------------ 2. Registo n.º 7.963, de Cheila Gomes Catoja António, residente em Bom Jardim, Santa Eulália;-------------------- 3. Registo n.º 7.066, de Adriana Gomes da Rocha, residente em Casinha, Santa Eulália;------------------------------ 4. Registo n.º 6.750, de Cláudia Daniela Lima Paiva Campos, residente em Igreja, Escariz;--------------------------- 5. Registo n.º 8.150, de Susana Brito Duarte Sousa, residente em Pinheiro, lote 5, rés-do-chão,
Arouca; ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Registo n.º 7.558, de Paula Cristina Alves Almeida, residente em Gestosa, Escariz; --------------------------------- 7. Registo n.º 7.913, de Sérgio Filipe Alves Almeida, residente em Gestosa, Escariz; ----------------------------------- 8. Registo n.º 8.026, de Ricardo Manuel de Almeida Oliveira, residente em Cabeçais, Fermedo;--------------------- 9. Registo n.º 7.970, de Bibiana Cristina Rocha da Silva, residente em Orvida, Fermedo; ------------------------------ 10. Registo n.º 6.891, de Vera Lúcia dos Santos Costa, residente em Moção, Santa Eulália;---------
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------------------ 11. Registo n.º 8.085, de Eliana Rocha Rodrigues, residente na Rua Camões, Lote 4, 1.º Dt.º,
nesta vila; ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Registo n.º7.274, de Solange Semblano da Fonseca, residente em Vila Viçosa, Espiunca; ----------------------- 13. Registo n.º 7.705, de Marco Rafael dos Santos Pereira, residente em Nogueiró, Urrô: ----------------------------- 14. Registo n.º 7.606, de Sara Isabel Oliveira Duarte, residente em Lage, Arouca; --------------------------------------- 15. Registo n.º 6.765, de Cátia Margarida Oliveira Azevedo, residente em Tapada, Fernedo; ------------------------- 16. Registo sem número, de Sílvia Cristiana Azevedo Gomes, residente em Devesa Alta, Arouca; ------------------ 17. Registo n.º 8.010, de Ricardo Jorge Dias da Silva, Poças, Escariz;------------------------------------------------------- 18. Registo n.º 7.296, de Liliane Sophie Tavares de Jesus, residente na Rua Dr. Simões Júnior,
Arouca;-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. Registo n.º 7.297, de Sara Raquel Brandão Costa, residente em Nogueiró, Urrô; ------------------------------------ 20. Registo n.º 8.063, de Rita Freitas da Rocha, residente na Alameda D. Domingos de Pinho
Brandão, 3, 2.º, em Arouca;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21. Registo n.º 7.982, de Maria do Céu Fernandes Ferreira, residente na Avenida Reinaldo
Noronha, nesta vila; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22. Registo n.º 8.088, de Sara Regina Gomes Sequeira, residente na Habitação Social de S.
Pedro, n.º 26, nesta vila; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23. Registo n.º 8.113, de Mariana Holz, residente em Regadas, Santa Eulália; -------------------------------------------- 24. Registo n.º 7.684, de Mariana de Oliveira Gonçalves, residente em Quinta da Mata, nesta vila;
------------------ 25. Registo n.º 7.484, de José Fernando Tavares Malheiros Brandão, residente em Pedra Má,
Várzea;-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. Registo n.º 7.255, de Andreia Cristiana Moreira Silva, residente em S. João, Tropeço; ----------------------------- 27. Registo n.º 8.033, de Cláudia Patrícia Teixeira da Silva, residente em Vergadelas, Tropeço; --------------------- 28. Registo n.º 7.904, de Diana dos Santos Henriques, residente em Forno, S. Miguel do Mato; --------------------- 29. Registo n.º 7.904, de Sónia Pinho Teixeira, residente em Casa da Vinha, Urrô; -------------------------------------- 30. Registo n.º 8.125, de Susana Pinho Teixeira, residente em Casa da Vinha, Urrô; ------------------------------------ 31. Registo n.º 8.114, de Tais Mendes Pinto, residente em Trancoso, Alvarenga;----------------------------------------- 32. Registo n.º 6.711, de Cristiana Barbosa Pereira, residente em Pade, Alvarenga;------------------------------------- 33. Registo n.º 7.841, de Cristina Manuela Teixeira Amaral, residente em Bacelo, Tropeço; --------------------------- 34. Registo n.º 7.784, de Ana Isabel Martins Costa, residente em Vila Cova, Moldes;------------------------------------ 35. Registo n.º 7.688, de Vera Mónica Fernandes Teixeira, residente em Póvoa, Moldes.-------------

03.05.2011

------------------ Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Indeferir o pedido do requerente identificado no número 1 por ter apresentado a candidatura fora
do prazo definido no artigo 4.º do referido regulamento;--------------------------------------------------------------------------------------------- Indeferir o pedido da requerente identificada no número 2, por no ano lectivo anterior não ter
obtido o aproveitamento escolar definido no número 2, artigo 2.º do mesmo regulamento, não reunindo, por isso,
o requisito a que se refere a alínea c), número 1, do mesmo artigo; ----------------------------------------------------------------------------- Indeferir os pedidos dos requerentes identificados sob os números 3 a 17, inclusive, por não se
encontrarem em situação de grande carência económica, requisito exigido na alínea d), n.º 1, do mesmo art.º 2.º
do regulamento citado; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conceder as seguintes bolsas:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- De €700,00 (setecentos euros) à requerente identificada no número 18; ---------------------------------------------------- De €600,00 (seiscentos euros), às requerentes identificadas nos números 19 e 20, inclusive; ------------------------ De €550 (quinhentos e cinquenta euros), à requerente identificada sob o número 21; ----------------------------------- De €500,00 (quinhentos euros), à requerente identificada sob o número 22; ----------------------------------------------- De €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), à requerente identificada sob o número 23; ---------------------------- De €400,00 (quatrocentos euros), aos requerentes identificados sob os números 24 a 26,
inclusive; ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De €350,00 (trezentos e cinquenta euros), às requerentes identificadas sob os números 27 a 32,
inclusive; ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De €300,00 (trezentos euros), às requerentes identificadas sob os números 33 a 35, inclusive. ---------------------- 11. HABITAÇÃO/SOLARH - PROGRAMA DE SOLIDARIEDADE E APOIO À RECUPERAÇÃO
DA HABITAÇÃO – CANDIDATURA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma candidatura ao SOLARH – Programa de
Solidariedade e Apoio à Recuperação de Habitação – de António Jorge Henriques Maia, para os fins previstos
no n.º 3, art.º 6.º, do Decreto-Lei número 39/2001, de 9 de Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, considerar aquela
candidatura elegível e aprovar o relatório técnico e o orçamento respectivo. ----------------------------------------------------------------- 12. URBANIZAÇÃO/PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DO PDM – PROPOSTA DE
DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO (U. E. 4) DO PARQUE DE NEGÓCIOS DO ALTO CORUTO III
– ESCARIZ:- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente à consideração da Câmara uma “proposta de delimitação da Unidade de Execução
número 4, cujas linhas estratégicas da área global sujeita a urbanização programada, na zona do Alto do
Coruto, foram aprovadas na reunião do passado dia 19 de Abril”, documento que se dá aqui como reproduzido
e a fazer parte integrante desta acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede.----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DO PÓLO ESCOLAR DE CHAVE
– AUTOS N.º 19 E 20:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara os autos de medição de trabalhos números 19 e 20,
relativos à empreitada em epígrafe, nos valores de, respectivamente, €59.960,91 (cinquenta e nove mil
novecentos e sessenta euros e noventa e um cêntimos) e €35.159,42 (trinta e cinco mil cento e cinquenta e
nove euros e quarenta e dois cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. -------------------------- III — OUTROS ASSUNTOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. TURISMO/CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS PEDRAS PARIDEIRAS – PLANO DE
SEGURANÇA E SAÚDE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara o Plano de Segurança e Saúde relativo à empreitada em
epígrafe, assunto este não incluído na ordem do dia.------------------------------------------------------------------------------------------------- Por proposta da senhora Vice-Presidente, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, reconhecer a urgência na deliberação imediata do assunto de modo a permitir o início imediato
dos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DOM, a Câmara deliberou, pela mesma votação e forma, aprovar aquele
plano.---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 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 de

Administração Geral e Finanças que a redigi. -----------------------------------------------------------------------------------------

