ACTA N.º 11/2009
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02.JUNHO.2009
----------------Aos dois dias do mês de Junho de dois mil e nove, 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. A propósito do logótipo do Geoparque, dizer que foi surpreendido pela polémica
surgida em torno da sua utilização, perguntando o que se passa em concreto; -----------------------------------------------2. Dizer que tem sido alertado por várias pessoas acerca da falta de boas práticas no
estacionamento, continuando a não ser respeitada a postura de trânsito, bem como à venda ambulante
cada vez mais caótica que é feita à face das EN, inclusivamente por pessoas de fora do concelho; ---------------------3. Perguntar que esforço foi feito para recuperar as bandeiras azuis das praias fluviais
que foram perdidas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Referir-se às más condições da estrada que liga Chão-de-Ave a Provizende, pedindo
que seja feito um esforço no sentido da sua reparação; ---------------------------------------------------------------------------5. Perguntar quando vai ser concluída a pavimentação do caminho de Saril até
Provizende; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Referir ter-lhe sido dito que terão ficado alunos esquecidos na escola de S. Miguel do
Mato, quando estava previsto o seu transporte para Arouca a fim de participarem nas comemorações
do dia mundial da criança, perguntando o que sucedeu. --------------------------------------------------------------------------A estas questões o senhor Presidente respondeu que:-------------------------------------------------------------1. O autor do logótipo, pela atitude que tomou, o surpreendeu pela negativa. Que a
Câmara pagou o preço que foi pedido para a sua elaboração, não se compreendendo as razões
invocadas contra a utilização do logótipo pela Associação Geoparque Arouca, sendo que, em todo o
caso, se o autor se sentir prejudicado nos seus direitos, sempre poderá recorrer aos tribunais para os
fazer valer; - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Relativamente à venda de produtos, está a ser trabalhada uma ideia no sentido de
instituir uma feira de produtos do campo para a sua venda pelos produtores do concelho;-----------------
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--------------- 3. A Câmara não voltou a candidatar qualquer praia fluvial à bandeira azul pelo facto de
bastar uma só análise que revele água de má qualidade para que a bandeira seja imediatamente
retirada, (bastando uma chuvada estival mais intensa para que isso aconteça), sendo sua convicção
que o arriar da bandeira traz maior prejuízo que o benefício que a sua concessão possa potenciar; -------------------- 4. Está a ser preparada uma intervenção para a reparação da estrada; ---------------------------------------- 5. A intervenção está também programada; ------------------------------------------------------------------------ 6. Segundo o que conseguiu apurar, o transporte terá chegado ligeiramente atrasado à
escola, tendo o professor recusado efectuar a viagem e mandado os alunos para casa.------------------------------------ O Vereador senhor Dr. José Luís Silva pediu a palavra para:---------------------------------------------------1. Dizer ter sido contactado por pessoas que têm interesse num loteamento em Lombado,
Urrô, segundo as quais a Câmara terá procedido abusivamente a alterações naquele loteamento; ---------------------- 2. Perguntar se as empresas que exploram os parques eólicos já pagaram as rendas em
atraso.------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A estas questões o senhor Presidente respondeu que: ------------------------------------------------------------ 1. O processo de loteamento é muito antigo, anterior à entrada em vigor do PDM; que as
obras de urbanização foram feitas em cumprimento do projecto aprovado, mau grado as diligências
que foram feitas no sentido do proprietário do lote um autorizar as alterações no traçado do
arruamento que veio depois autorizar depois de executadas aquelas obras.-------------------------------------------------- 2. As rendas têm vindo a ser pagas. ----------------------------------------------------------------------------------II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------01. ACTA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a acta n.º 10/2009, relativa à reunião ordinária de
19 de Maio findo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprová-la. -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:--------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta do senhor Vereador Adriano Francisco, a solicitar a justificação da
sua falta à última reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aquando da apresentação deste assunto aquele senhor Vereador informou o senhor
Presidente que, por nele ter interesse, deve ser declarado impedido de participar na sua discussão e
votação. ---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, sem a presença daquele membro,
decorrida votação nominal e por unanimidade, considerar aquela falta justificada.----------------------------------------03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:--------------------Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 103, do dia de ontem, que apresenta
um saldo em disponibilidades no valor global de €1.543.563,68 (um milhão quinhentos e quarenta e
três mil quinhentos e sessenta e três euros e sessenta e oito cêntimos), correspondente a operações
orçamentais e não orçamentais, nos valores de, respectivamente, €722.436,33 (setecentos e vinte e
dois mil quatrocentos e trinta e seis euros e trinta e três cêntimos e €821.127,35 (oitocentos e vinte e
um mil cento e vinte e sete euros e trinta e cinco cêntimos). --------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 11.ª
ALTERAÇÃO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: ---------------------------------------------------------------------Foi presente o despacho do senhor Presidente, proferido em 22 de Maio findo ao abrigo
da competência excepcional prevista no n.º 3, art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, pelo
qual aprovou a 11.ª alteração às grandes opções do plano para o ano em curso, documento que se dá
aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta acta. --------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ratificar aquele
despacho. --- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 12.ª
ALTERAÇÃO:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a 12.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 €39.100,00 (trinta e nove mil e cem 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 – 11.ª ALTERAÇÃO: -----------------------Foi presente a 11.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
€1.481.000,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e um mil 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------07. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/REVISÃO DO PLANO DIRECTOR
MUNICIPAL – RELATÓRIO DE ANÁLISE E PONDERAÇÃO: ---------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o relatório de análise e ponderação das sugestões
e reclamações recebidas durante o período de discussão pública do processo de revisão do Plano
Director Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DP, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria,
com o voto contra do Vereador senhor Dr. Óscar Brandão, aprovar aquele relatório. -------------------------------------08. ENSINO BÁSICO/AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AROUCA –
SUBSÍDIO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o ofício registado sob o número 3.932, em 23 de Abril findo, do
Agrupamento de Escolas de Arouca, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a despesas
com a frequência das piscinas municipais e da AICIA por parte de alunos com necessidades
educativas especiais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio
de €2.745,00 (dois mil setecentos e quarenta e cinco euros). -------------------------------------------------------------------09. ENSINO BÁSICO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DAS EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO
DOS

PÓLOS

ESCOLARES

DE

ESCARIZ,

FERMEDO,

CHAVE

E

BURGO

–

ADJUDICAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes as propostas concorrentes ao concurso público para adjudicação da
prestação de serviços em epígrafe, 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 a prestação de serviços à concorrente Greendot – Engenharia Ambiental, Ld.ª,
pelo valor proposto de €90.045,00 (noventa mil e quarenta e cinco euros).--------------------------------------------------10. ENSINO BÁSICO/CONSTRUÇÃO DO PÓLO ESCOLAR DO BURGO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE: ------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o plano de segurança e saúde relativo à
construção do pólo escolar do Burgo.------------------------------------------------------------------------------------------------ Face à informação da DOM, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, aprovar aquele documento.-----------------------------------------------------------------------------
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---------------11. ENSINO BÁSICO/PÓLO ESCOLAR DE CANELAS – PROJECTO DE
EXECUÇÃO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o projecto de execução para a construção do pólo
escolar de Canelas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele
projecto. ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. 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 4.249, de Alcides da Conceição Ferreira Marcelino, residente em Além do
Ribeiro, Canelas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a cobertura da sua
habitação;--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 4.693, de Júlia dos Santos Correia de Almeida, residente em Costa,
Mansores, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de alimentos; -----------------------Registo n.º 3.922, de Maria Clara Marques da Cunha Lemos da Silva, residente em
Sefras, Alvarenga, a solicitar a comparticipação da Câmara nas despesas com a deslocação da sua
filha a Cuba para tratamentos médicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 4.135, de Marília Rosa Soares, residente em Lourido, Alvarenga, a solicitar
apoio para a colocação de forro na cozinha da sua habitação. -------------------------------------------------------------------Registo n.º 3.919, de Sandra Cristina Coelho da Rocha, residente em Rio de Frades,
Cabreiros, a solicitar apoio da Câmara para a aquisição de móveis e electrodomésticos para a cozinha
da sua habitação, destruída por incêndio que deflagrou em 21 de Abril findo. ----------------------------------------------Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de
22 de Novembro de 2005, 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, aprovar a proposta
que antecede. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. ACÇÃO SOCIAL/ALICE TEIXEIRA DIAS DE PAIVA – APOIO: -------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 4.376, em 7 de Maio último, de Alice
Teixeira Dias de Paiva, residente na Rua Dr. Sá Carneiro, em Mansores, a solicitar que a Câmara
comparticipe na totalidade o custo das refeições que a sua filha Eva toma na cantina escolar.------------
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--------------- Face à informação da DEAS, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, deferir o pedido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------14. SAÚDE/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I. P. –
AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE FEIRA/AROUCA – CONSELHO DA
COMUNIDADE – REPRESENTANTE:------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o ofício registado sob o número 3.818, em 21 de Abril findo, do
Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga I – Feira/Arouca, a solicitar que esta
Câmara, conjuntamente com a Câmara Municipal da Feira, indique o representante dos dois
municípios no Conselho da Comunidade, conforme dispõe a alínea a), n.º 1, art.º 31.º, do Decreto-Lei
número 28/2008, de 22 de Fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, designar, em acordo
com a Câmara Municipal da Feira, o senhor Dr. Emídio Sousa. ---------------------------------------------------------------15. LICENCIAMENTO DE OBRAS/MARIA MADALENA DOS SANTOS
GOMES BASTOS – ISENÇÃO DE TAXAS: ------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o requerimento registado sob o número 701/DGU, em 7 de Maio findo, de
Maria Madalena dos Santos Gomes Bastos, residente em Paços, Moldes, a solicitar a isenção do
pagamento das taxas devidas pelo licenciamento da construção da sua habitação, a que se refere o
processo de obras n.º 225/2008.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face às informações da DGU e da DEAS, a Câmara deliberou, decorrida votação
nominal e por unanimidade, deferir o pedido.--------------------------------------------------------------------------------------16.

LICENCIAMENTO

DE

OBRAS/ARTUR

DE

OLIVEIRA

MENDES,

(NONINHA, ALVARENGA): ------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras n.º 49/2008, de Artur de Oliveira Mendes, residente na
Rua 25 de Abril, 299, Maia, acompanhado do requerimento registado sob o número 631/DGU, em 24
de Abril findo, a solicitar o licenciamento para a construção de edifício destinado a garagem e
arrumos e de muros, a levar a efeito em Noninha, Alvarenga.------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DGU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------17.

LICENCIAMENTO

DE

OBRAS/CASSIANO

VIEIRA

DA

SILVA

ASSUNÇÃO, (PENEDO, ALVARENGA): -------------------------------------------------------------------
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----------------Foi presente o processo de obras número 63/2009, de Cassiano Vieira da Silva Assunção,
residente em Penedo, Alvarenga, acompanhado do requerimento registado sob o número 676/DGU, a
solicitar o licenciamento com vista a elevar o muro de vedação que possui no referido lugar. ---------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DGU.-------------------------------------------------------------------------------------------------------18. LICENCIAMENTO DE OBRAS/EDUARDO TAVARES MALHEIROS
BRANDÃO, (PEREIRA, VÁRZEA): -----------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 20/2009, de Eduardo Tavares Malheiros
Brandão, residente em Pereira, Várzea, acompanhado do requerimento registado sob o número
274/DGU, em 23 de Fevereiro último, a solicitar o licenciamento com vista à construção de muro de
vedação, a levar a efeito no referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DGU.-------------------------------------------------------------------------------------------------------19. LOTEAMENTOS/MANUEL DE CASTRO MONTENEGRO CASTELO
BRANCO, (ADRO, SANTA EULÁLIA): ------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo número 01/2009, de Manuel de Castro Montenegro Castelo
Branco, residente em Casa Nova, Burgo, acompanhado do requerimento registado sob o número
21/DGU, em 6 de Janeiro último, a solicitar informação prévia acerca da viabilidade de proceder ao
loteamento urbano de vários prédios que possui no lugar do Adro, freguesia de Santa Eulália.--------------------------Sobre o pedido a DGU informa, no essencial, que:----------------------------------------------------------------Os terrenos que se pretende lotear inserem-se nas cartas de zonamento do Plano de
Urbanização de Arouca em ZUB 7 e em ZUC 1; ----------------------------------------------------------------------------------Os lotes n.º 3, 4 e 10 apresentam índice de construção superior a 0,60 m²/m², o que
contraria o disposto no art.º 18.º e respectivos anexos do Plano de Urbanização; -------------------------------------------A proposta prevê a criação de um lugar de estacionamento coberto por cada lote, em
violação do disposto na alínea b), n.º 1, art.º 27.º do regulamento do Plano de Urbanização, porquanto
seria necessária, para cumprimento daquela norma, a criação de dois lugares nos lotes 1 a 6, 13 e 14 e
a criação de três lugares nos restantes; -----------------------------------------------------------------------------------------------O terreno a lotear é servido por caminhos públicos que se apresentam com largura de
sensivelmente 3 metros, prevendo-se na proposta de intervenção a criação de novos arruamentos a
servir os lotes, com plataforma de 6,5 metros e passeios com largura de 2 metros e com baías de
estacionamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------- Os arruamentos propostos integram o conjunto viário mais extenso, que interceptam
terrenos de terceiros e não se encontram ainda construídos, pelo que o acesso ao terreno que se
pretende intervencionar será feito através dos caminhos existentes;----------------------------------------------------------- Por outro lado, não estando o conjunto viário construído e sendo para isso necessária a
ocupação de terrenos de terceiros, não está garantido o acesso aos lotes 7 a 11, e o acesso aos
restantes lotes será efectuado a partir dos novos arruamentos propostos que desembocarão nos
caminhos existentes, os quais não têm escala e dimensão suficientes para suportar o trânsito gerado
pela criação dos mesmos;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No que se refere à sua dimensão, a infra-estrutura viário proposta é a mesma que integra
a estrutura viária do Plano de Urbanização, não sendo, no entanto, coincidentes no seu traçado;----------------------- A presente proposta de intervenção viola o Plano de Urbanização no que se refere à sua
estrutura viária, no que se refere ao número de lugares de estacionamento cobertos para cada lote e no
que se refere ao índice de construção de alguns dos lotes;----------------------------------------------------------------------- A pretensão irá constituir, comprovadamente, uma sobrecarga incomportável para as
infra-estruturas ou serviços gerais existentes e implicará para o município a realização de trabalhos
não previstos, nos termos da alínea b), n.º 2, 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, e pela Lei 60/2007,
de 4 de Setembro, nos seguintes aspectos: ------------------------------------------------------------------------------------------ a) por contemplar acesso à zona a ser intervencionada a partir dos caminhos públicos que
se apresentam com largura de 3 metros, os quais não têm escala nem dimensão suficiente para
suportar o trânsito gerado pelos moradores dos 15 lotes propostos; ----------------------------------------------------------- b) a intervenção implicará para o município a realização de trabalhos, no que se refere ao
alargamento das vias existentes e à criação de todas as vias que servem de acesso aos lotes, a serem
infra-estruturadas com rede de abastecimento de água, de drenagem de esgotos e de águas pluviais,
com rede de telecomunicações e de energia eléctrica;---------------------------------------------------------------------------- c) a criação de novas vias de acesso aos lotes implicará a aquisição pelo município de
terrenos de terceiros, já que alguns dos arruamentos não interceptam o terreno objecto da pretensão.----------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, mandar informar desfavoravelmente. ------------------------------------------------------------------------------20. DIVERSOS/MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA FERREIRA – EDIFÍCIO EM
RUÍNAS: -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------Foi presente à consideração da Câmara o auto da vistoria realizada ao edifício que a
senhora Maria da Conceição Rocha Ferreira possui no lugar de Vila Chã, freguesia de Escariz,
efectuada para avaliar das suas condições de segurança. -------------------------------------------------------------------------Face às conclusões da comissão de vistoria, a Câmara deliberou, decorrida votação
nominal e por unanimidade, atento o disposto na alínea c), número 5, art.º 64.º, da Lei número 169/99,
de 18 de Setembro, ordenar a notificação do indicado proprietário para que realize as obras constantes
do referido auto, nos termos e no prazo ali referidos. ----------------------------------------------------------------------------21. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DE RECINTOS
PARA

FEIRAS

QUINZENAIS

–

REQUALIFICAÇÃO

DO

ESPAÇO

FEIRA

DE

ALVARENGA – AUTOS N.º 4 E 5 E FINAL: ------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os autos números 4 e 5 e final, relativos à
empreitada em epígrafe, nos valores de, respectivamente, €8.845,46 (oito mil oitocentos e quarenta e
cinco euros e quarenta e seis cêntimos) e €2.759,00 (dois mil setecentos e cinquenta e nove euros).-------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles
autos. -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/BENEFICIAÇÃO DA E. M. 519
(ESCARIZ) – TROÇO ABELHEIRA/ALAGOAS – AUTO N.º 2 E FINAL:-----------------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 2 e final, relativo à empreitada em
epígrafe, no valor de €2.002,50 (dois mil e dois euros e cinquenta cêntimos).-----------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles
autos. -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III — OUTROS ASSUNTOS:----------------------------------------------------------------------------------23. ENSINO BÁSICO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA
POPULAÇÃO

ESCOLAR

–

ANO

LECTIVO

2009/2010

–

PROGRAMA

DE

PROCEDIMENTO E CADERNO DE ENCARGOS: ---------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara o programa de procedimento e o caderno de
encargos para adjudicação do transporte população escolar no próximo ano lectivo, 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 necessidade de ter os
serviços adjudicados no arranque do ano lectivo. -------------------------------------------------------------------
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--------------- A Câmara deliberou, pela mesma votação e forma, contratar a referida prestação de
serviços, adoptar o procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as referidas peças
procedimentais, nos termos do disposto no CCP. ---------------------------------------------------------------------------------24. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AULAS
DAS DIVERSAS MODALIDADES E NADADOR SALVADOR) NOS COMPLEXOS
DESPORTIVOS DE AROUCA E ESCARIZ – PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E
CADERNO DE ENCARGOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara o programa de procedimento e o caderno de
encargos respeitantes à prestação de serviços (aulas das diversas modalidades) nos complexos
desportivos de Arouca e Escariz, 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 necessidade de ter os
serviços adjudicados no arranque do próximo ano lectivo. ---------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, pela mesma votação e forma, contratar a referida prestação de
serviços, adoptar o procedimento de concurso público para o efeito e aprovar as referidas peças
procedimentais, nos termos do disposto no CCP. ---------------------------------------------------------------------------------25. DIVERSOS/CONCURSO PECUÁRIO EM ALVARENGA – PRÉMIOS:----------------------- Indo realizar-se no próximo dia 13 de Junho um concurso pecuário da raça bovina
arouquesa, integrado nos festejos em honra de Santo António, na freguesia de Alvarenga, e dada a
importância que tem para o município o fomento da criação de gado daquela raça, foi proposto pelo
senhor Presidente que a Câmara apoie aquele concurso pecuário suportando os custos com os prémios
respectivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Porque este assunto não estava incluído na ordem do dia, a Câmara deliberou, decorrida
votação nominal e por unanimidade, reconhecer a urgência na sua deliberação imediata, atenta a data
da realização daquele concurso.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Discutido o assunto, a Câmara deliberou, pela mesma votação e forma, atribuir os
seguintes prémios, pagando-os directamente aos agricultores que vierem a ser indicados pela
respectiva organização: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Melhores touros: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.º prémio - €70,00 (setenta euros); ---------------------------------------------------------------------------------- 2.º prémio – €40,00 (quarenta euros); ------------------------------------------------------------------------------- 3.º prémio - €25,00 (vinte e cinco euros);-------------------------------------------------------------
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----------------Melhor novilho ao 1.º desfecho:---------------------------------------------------------------------------------------1.º prémio - €70,00 (setenta euros);-----------------------------------------------------------------------------------Melhor novilho sem desfecho:-----------------------------------------------------------------------------------------1.º prémio - €70,00 (setenta euros);-----------------------------------------------------------------------------------2.º prémio – €40,00 (quarenta euros); --------------------------------------------------------------------------------3.º prémio - €25,00 (vinte e cinco euros); ---------------------------------------------------------------------------Melhores vacas:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.º prémio - €70,00 (setenta euros);-----------------------------------------------------------------------------------2.º prémio - €40,00 (quarenta euros);---------------------------------------------------------------------------------3.º prémio - €30,00 (trinta euros);-------------------------------------------------------------------------------------4.º prémio - €20,00 (vinte euros); -------------------------------------------------------------------------------------5.º prémio – 20,00 (vinte euros); --------------------------------------------------------------------------------------6.º prémio – 20,00 (vinte euros); --------------------------------------------------------------------------------------Melhores novilhas ao primeiro desfecho: ---------------------------------------------------------------------------1.º prémio – 70,00 (setenta euros);------------------------------------------------------------------------------------2.º prémio – 40,00 (quarenta euros);----------------------------------------------------------------------------------Melhores novilhas sem desfecho: -------------------------------------------------------------------------------------1.º prémio - €70,00 (setenta euros);-----------------------------------------------------------------------------------2.º prémio - €40,00 (quarenta euros);---------------------------------------------------------------------------------3.º prémio - €20,00 (vinte euros). ------------------------------------------------------------------------------------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 18 horas e 30 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 de Administração Geral e Finanças que a redigi. ---------------------------------------------

