ACTA N.º 18/2010
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17.AGOSTO.2010
------------------ Aos dezassete dias do mês de Agosto de dois mil e dez, nesta vila de Arouca e Edifício dos
Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência do seu
Presidente, senhor José Artur Tavares Neves, e com a presença dos Vereadores senhores Isabel Maria Soares
Brandão de Vasconcelos, Margarida Maria de Sousa Correia Belém, António Henrique Fernandes Cruz e
Susana Andrea Oliveira e Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelas 14.30 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião.------------------------------------------------------------ Faltaram os Vereadores senhores Albino Soares Oliveira e Manuel Artur de Almeida Miler. --------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ACTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a acta número 17/2010, relativa à reunião ordinária de 3
de Agosto corrente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as
abstenções do senhor Presidente e da senhora Vereadora Susana Silva, aprová-la. ------------------------------------------------------- 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a carta do senhor Presidente, a solicitar a justificação da
sua falta à reunião de 3 de Agosto corrente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aquando da apresentação deste assunto o senhor Presidente informou o executivo que, por nele
ter interesse, deve ser declarado impedido de participar na sua discussão e votação.------------------------------------------------------ Declarado o impedimento, assumiu a direcção dos trabalhos a senhora Vice-Presidente,
Vereadora senhora Isabel Vasconcelos, nos termos do número 3, art.º 57.º da Lei número 169/99, de 18 de
Setembro.---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, sem a presença daquele membro, decorrida votação nominal e por
unanimidade, considerar aquela falta justificada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi também presente a carta da Vereadora senhora Susana Silva, a solicitar a justificação da sua
falta à reunião de 3 de Agosto corrente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aquando da apresentação deste assunto aquela senhora Vereadora informou o executivo que,
por nele ter interesse, deve ser declarada impedida de participar na sua discussão e votação.-------------------------
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------------------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 154, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €1.582.386,88 (um milhão quinhentos e oitenta e dois mil trezentos
e oitenta e seis euros e oitenta e oito cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais,
nos valores de, respectivamente, €1.054.979,39 (um milhão cinquenta e quatro mil novecentos e setenta e nove
euros e trinta e nove cêntimos) e €527.407,49 (quinhentos e vinte e sete mil quatrocentos e sete euros e
quarenta e nove cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 2.ª REVISÃO:-------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a segunda revisão 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, aprovar o documento que
antecede e mandar submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 2.ª REVISÃO: --------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a segunda revisão ao orçamento 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, aprovar o documento que
antecede e mandar submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 14.ª ALTERAÇÃO:------------------------Foi presente à consideração da Câmara a 14.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 uma redução da
dotação global definida no valor de €6.000,00 (seis mil 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. ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 15.ª ALTERAÇÃO: -------------------------------------------------Foi presente a 15.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 €66.700,00 (sessenta e
seis mil e setecentos 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. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL – AQUISIÇÃO
DE BILHETES:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DAGF a dar conta da necessidade
de se adquirirem 10.000 vinhetas/recibos, numerados desde o número 49.001 – série A, no valor nominal de
€2,00 (dois euros) e 10.000,00, numerados desde 15.001, no valor nominal de €2,50 (dois euros e cinquenta
cêntimos), para serem utilizados na cobrança das taxas devidas pela utilização pontual do complexo desportivo
Municipal. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, adquirir as vinhetas referidas.
------------------ 09. RESÍDUOS SÓLIDOS/REGULAMENTO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,
HIGIENE E LIMPEZA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AROUCA: -------------------------------------------------------- Na sequência da deliberação tomada na reunião de 1 de Junho último, foi novamente presente à
consideração da Câmara a proposta de Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos, Higiene e
Limpeza dos Espaços Públicos do Município de Arouca, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer
parte integrante desta acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele regulamento e
mandar submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 10. ÁGUA/MARIA ALICE GOMES PINHO FERREIRA – RECLAMAÇÃO:------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 4.772, em 5 de Julho findo, de Maria Alice Gomes
Pinho Ferreira, residente em Casinha, Santa Eulália, a reclamar do elevado valor da factura do consumo de
água na sua habitação no mês de Julho, devido ao rebentamento da rede interior de abastecimento,
alegadamente motivado pelo excesso de pressão da água na rede pública. ------------------------------------------------------------------ Face à informação da DASU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
reembolsar a consumidora da importância de €19,95 (dezanove euros e noventa e cinco cêntimos).---------------------------------- 11. LICENCIAMENTO DE OBRAS/SÓNIA MARISA BRANDÃO DA COSTA, (MATA, ROSSAS):
------------------ Foi presente o processo de obras número 108/2010, de Sónia Marisa Brandão da Costa,
residente em Paço, Rossas, acompanhado do requerimento registado sob o número 1.211/DGU, em 19 de
Julho findo, a solicitar o licenciamento para ampliar e alterar a habitação sita no lugar de Mata, daquela
freguesia. ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DGU. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------12. LICENCIAMENTO DE OBRAS/JORGE DE MELO BRANDÃO, (NOGUEIRÓ, URRÔ):---------------------------Foi presente o processo de obras número 124/2010, de Jorge de Melo Brandão, residente em
Nogueiró, Urrô, acompanhado do requerimento registado sob o número 1.301/DGU, em 2 de Agosto corrente, a
solicitar o licenciamento com vista a elevar o muro sito no referido lugar. ----------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DGU. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. LICENCIAMENTO DE OBRAS/MARIA EMÍLIA DE BASTOS CABRAL, (CARROLA,
BURGO): ----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 67/2010, de Maria Emília de Bastos Cabral, residente
em Avessada, Burgo, acompanhado do requerimento registado sob o número 730/DGU, em 27 de Abril findo, a
solicitar o licenciamento com vista a ampliar a habitação sita no lugar de Carrola, da referida freguesia. -----------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos termos
da informação da DGU. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. LOTEAMENTOS/LINDOLFO FERREIRA DE PAIVA E SOUSA, (CABEÇAIS, FERMEDO): --------------------Foi presente o processo de loteamento número 2/97, de Lindolfo Ferreira de Paiva e Sousa,
residente em Tapada, Fermedo, acompanhado do requerimento registado sob o número 895/DGU, em 25 de
Maio findo, a solicitar a vistoria às obras de urbanização respectivas tendo em vista a sua recepção definitiva e
consequente libertação da caução prestada para garantir a sua boa e integral execução. ------------------------------------------------Face à informação da DGU a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
receber as obras definitivamente e ordenar a libertação daquela caução. --------------------------------------------------------------------15. DIVERSOS/ROTARY CLUB DE AROUCA – IMPLEMENTAÇÃO DE MARCO ROTÁRIO: ----------------------Foi presente a carta registada sob o número 5.675, em 10 do corrente, do Rotary Club de Arouca,
a solicitar que a Câmara lhe indique um local público onde lhe seja autorizada a implantação de um “Marco
Rotário”, de acordo com a maqueta já entregue. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a localização para
implementação de um marco rotário na Vila de Arouca, na parte ajardinada junta ao passeio a norte da Rotunda
da Variante, ficando a instalação condicionada à aprovação do projecto respectivo.--------------------------------------------------------16. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DO PÓLO ESCOLAR DO BURGO
– AUTOS N.ºs 36, 37, 38 E 39: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os autos de medição de trabalhos números 36, 37,
38 e 39, relativos à empreitada em epígrafe, nos valores de, respectivamente, €13,61 (treze euros e sessenta e
um cêntimos), €965,87 (novecentos e sessenta e cinco euros e oitenta e sete cêntimos), €3.175,19 (três mil
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cento e setenta e cinco euros e dezanove cêntimos), €49.375,12 (quarenta e nove mil trezentos e setenta e
cinco euros e doze cêntimos) e €63.365,46 (sessenta e três mil trezentos e sessenta e cinco euros e quarenta e
seis cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. ------------------------- III — OUTROS ASSUNTOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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. -----------------------------------------------------------------------------------------

