ACTA N.º 23/2011
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6.DEZEMBRO.2011
------------------ Aos seis dias do mês de Dezembro 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 do seu Presidente,
senhor José Artur Tavares Neves, e com a presença dos Vereadores senhores Isabel Maria Soares Brandão de
Vasconcelos, Albino Soares de Oliveira, Margarida Maria de Sousa Correia Belém, António Henrique Fernandes
Cruz, Manuel Artur de Almeida Miler e Paulo Sérgio Martins Teixeira.--------------------------------------------------------------------------- Pelas 14.30 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião.------------------------------------------------------------ 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 22/2011, referente à reunião ordinária de
22 de Novembro 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 231, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €1.803.327,23 (um milhão oitocentos e três mil trezentos e vinte e
sete euros e vinte e três cêntimos) correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos valores de,
respectivamente, €1.044.139,99 (um milhão e quarenta e quatro mil cento e trinta e nove euros e noventa e
nove cêntimos) e €786.187,24 (setecentos e oitenta e seis mil cento e oitenta e sete euros e vinte e quatro
cêntimos).---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 22.ª ALTERAÇÃO: ------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a 22.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 um reforço da
dotação global definida no valor de €500,00 (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.----- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 22.ª ALTERAÇÃO:-------------------------------------------------- Foi presente a 22.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 €209.800,00 (duzentos
e nove mil e oitocentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta
acta. ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar o documento que
antecede.----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06. ENSINO BÁSICO/ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES DE SANTO ANTÓNIO
E SANTA EULÁLIA – CEDÊNCIA DE ESCOLA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 982, em 16 de Fevereiro findo, da Associação de
Caçadores e Pescadores de Santo António e Santa Eulália, a solicitar a cedência do edifício onde funcionou a
escola de S. Mamede, freguesia de Santa Eulália, para nela instalar provisoriamente a sua sede. ------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, ceder aquela escola para os
fins pretendidos, em regime de comodato, pelo prazo de dois anos, renovável automaticamente por iguais
períodos, e nas demais condições que venham a ser estabelecidas no respectivo contrato pelo senhor
Presidente.--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. ENSINO BÁSICO/KIT DIDÁTICO SOLAR – DOAÇÃO:--------------------------------------------------------------------- Pela Vereadora senhora Isabel Vasconcelos foi presente a seguinte proposta:-------------------------------------------- “No decorrer do ano em curso, a Câmara Municipal de Arouca adquiriu um kit didáctico solar
(módulo fotovoltaico, motor, eixos, rodas dentada) para ser utilizado pelos alunos da Escola EB2,3 de Arouca no
âmbito da criação de um protótipo para apresentação e participação no projecto “Escola de Energia” do
Programa Eco-Escolas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tal equipamento orçou em €246,00 (duzentos e quarenta e seis euros) e foi registado sob o
número 16.188.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Porém, dada a sua natureza e o fim a que se destina, (fins científicos), entendo que o
equipamento só poderá ter plena utilidade se for utilizado pela EB2,3 de Arouca no âmbito das suas actividades
científicas.---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deste modo, proponho que a Câmara Municipal doe o referido equipamento à escola, por não ter
qualquer utilidade para os serviços municipais.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ----------------------- 08. CULTURA/JUNTA DE FREGUESIA DE VÁRZEA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO
SOCIAL/CULTURAL – COMPARTICIPAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente o ofício registado sob o número 6.596, em 17 de Novembro findo, da Junta de
Freguesia de Várzea, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a construção do Centro
Social/Cultural.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, comparticipar com a
importância de €15.000,00 (quinze mil euros), pagável de acordo com o andamento dos trabalhos. ----------------------------------- 09. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE
AROUCA – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o plano de segurança e saúde referente à empreitada em
epígrafe.------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DOM, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquele documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/JUNTA DE FREGUESIA DE URRÔ - PARQUE
DESPORTIVO – COMPARTICIPAÇÃO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o ofício registado sob o número 6.655, em 21 de Novembro findo, da Junta de
Freguesia de Urrô, a solicitar a comparticipação da Câmara nas despesas com a construção do Parque
Desportivo.--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, atribuir a comparticipação de
€5.000,00 (cinco mil euros), pagável de acordo com o andamento dos trabalhos. ----------------------------------------------------------- 11. 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 4.794, de Amélia Neves Correia, residente em Regada, Chave, a solicitar a
comparticipação da Câmara nos encargos com a alimentação e com os cuidados de saúde do seu agregado
familiar; ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 5.656, de António de Oliveira Ferreira, residente em Cimo do Burgo, Burgo, a solicitar
a comparticipação da Câmara nos encargos com a reparação do piso da sua habitação. ------------------------------------------------- Registo n.º 4.949, de Maria Inês de Almeida Duarte, residente em Viso, Escariz, a solicitar que a
Câmara suporte a totalidade dos custos com os transportes escolares da sua educanda Eduarda.------------------------------------- Registo n.º 5.705, de Ana Goreti Moreira Andrade, residente em Pade, Alvarenga, a solicitar que a
Câmara suporte a totalidade dos custos com os transportes escolares do seu educando Tiago Manuel;-------------
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------------------ Registo n.º 4.954, de Vera Lúcia Moreira de Almeida Sousa, residente em Outeiro de Mouros,
Chave, a solicitar que a Câmara suporte a totalidade dos custos com os transportes escolares do seu educando
Fábio Miguel; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo n.º 6.048, de Luís Mendes Martins, residente no lugar e freguesia de Covelo de Paivó, a
solicitar que a Câmara suporte a totalidade dos custos com os seus transportes escolares; ---------------------------------------------- Registo n.º 6.262, de André Filipe Duarte Costa, residente em Gandarela, Alvarenga, a solicitar
que a Câmara suporte a totalidade dos custos com os seus transportes escolares. --------------------------------------------------------- Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de 17 de
Novembro de 2009, 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.----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. URBANIZAÇÃO/ARRUAMENTOS DO P U – LIGAÇÃO DA TOITA AO ALQUEVE –
PROJECTO DE EXECUÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara o projecto de execução relativo ao “Arruamento do PU –
Ligação da Toita ao Alqueve”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projecto. ------------------------ 13. URBANIZAÇÃO/POSTURA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO DE TRÁFEGO: ------------------------------------ Por deliberação tomada na reunião de 19 de Abril findo, a Câmara aprovou a proposta de Postura
Municipal de Ordenamento do Tráfego e deliberou submete-la à aprovação da Assembleia Municipal.-------------------------------- Entretanto, por se terem detectado discrepâncias naquela proposta, foi aprovada uma nova
versão na reunião 6 de Setembro findo, que foi presente à consideração da Assembleia Municipal na sessão do
dia 30 daquele mesmo mês. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Naquela sessão foram apresentadas várias sugestões, tendo-se decidido adiar a análise e
votação da proposta para sessão posterior, após análise conjunta do documento por parte dos representantes
de cada um dos partidos com assento naquele órgão do Município e do Presidente da Junta de Freguesia de
Arouca. ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Da ponderação das sugestões então apresentadas, resultou a proposta final que agora foi
presente à consideração da Câmara, 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 e mandar submete-la à aprovação da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------
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------------------ 14. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/ZONA INDUSTRIAL DA MATA, AROUCA – ACÇÃO
JUDICIAL – MINUTA DE TRANSACÇÃO:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por deliberação tomada na reunião de 2 de Novembro do ano findo, a Câmara decidiu proceder à
resolução do contrato de compra e venda, entre outros, do lote número 17 da Zona Industrial da Mata, Arouca,
celebrado com Adalberto da Costa Rocha & Filhos, Ld.ª. ------------------------------------------------------------------------------------------- No entanto, no decurso da acção judicial correspondente, que corre os seus termos no Tribunal
Judicial de Arouca sob o n.º 214/11.8TBARC, foi estabelecido um acordo pelo qual o município concede à
adquirente do lote mais um prazo para que cumpra as obrigações assumidas aquando da aquisição daquele
lote, acordo esse cujos termos constam da minuta que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante
desta acta. --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção do Vereador
senhor Paulo Teixeira, aprovar o documento que antecede.---------------------------------------------------------------------------------------- 15. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/FLORACTIVE, LD.ª – RECONHECIMENTO DE
ESPECIAL INTERESSE PÚBLICO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento registado sob o número 1.800/DGU, em 16 de Novembro findo, de
Floractive, Ld.ª, com sede na Rua D. Afonso Henriques, 57, nesta vila, a solicitar que seja reconhecido pelo
Município o especial interesse público na instalação e exploração de uma unidade de reciclagem, triagem e
transformação de madeira/biomassa florestal que pretende levar a efeito no sítio Alagoas Chão de Grileiros,
freguesia de Mansores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação do Gabinete Via Verde, Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, deferir o pedido e mandar submete-lo à apreciação da Assembleia Municipal.--------------------------------------------- 16. TRANSPORTES/LUÍS MIGUEL TEIXEIRA PINTO BRANDÃO – LICENÇA DE TÁXI –
ALTERAÇÃO DO LUGAR DE ESTACIONAMENTO:------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente a carta registada sob o número 5.888, em 13 de Outubro findo, de Luís Miguel
Teixeira Pinto Brandão, residente Nogueiró, Urrô, a solicitar a alteração do local de estacionamento do veículo
afecto à actividade de táxi a que se refere a licença 01/Urrô do lugar de Lourosa de Matos para o lugar de Forno
Telheiro, naquela freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção do Vereador
senhor Paulo Teixeira, indeferir o pedido dada a existência nas proximidades do lugar de Forno Telheiro de
outros locais de estacionamento já definidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. LICENCIAMENTO DE OBRAS/FERNANDO DA SILVA RIBEIRO E OUTRO, (ADROS,
SANTA EULÁLIA):----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ Foi presente o processo de obras número 78/2011, de Fernando da Silva Ribeiro e outro,
residente no lugar de Boco, nesta vila, acompanhado do requerimento registado sob o número 978/DGU, em 27
de Junho findo, a solicitar o licenciamento para a construção de habitação bifamiliar a levar a efeito em parcela
de terreno a destacar do prédio sito no lugar de Adros, freguesia de Santa Eulália. --------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido nos termos
da informação da DGU. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. DIVERSOS/INFRA-ESTRUTURAS DO PARQUE DE NEGÓCIOS DE ESCARIZ E
RESPECTIVO ACESSO, 2.ª FASE – PROJECTO DE EXECUÇÃO:---------------------------------------------------------------------------- Foi presente o projecto de execução para as Infra-estruturas do Parque de Negócios de Escariz e
Respectivo acesso, 2.ª fase.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele projecto. ------------------------ 19. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS
DE AROUCA – AUTO N.º 1: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto de medição de trabalhos número 1, referente à
empreitada em epígrafe, no valor de €33.018,72 (trinta e três mil e dezoito euros e setenta e dois cêntimos).----------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ----------------------------- III — OUTROS ASSUNTOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:-------------------------------------------------------------------------------------------------- Usaram da palavra as senhoras Laura e Teresa Nunes, do lugar de Valdasna, desta vila, para se
referirem à aprovação por parte da Câmara do projecto para a construção de habitação naquele lugar
apresentado pela senhora Elvira Gomes da Conceição Costa, a que se refere o processo de obras número
141/2010, sem que houvesse o cuidado devido quanto à localização da fossa séptica e respectivo poço
absorvente, já que possuem na imediata contiguidade daqueles um poço para abastecimento domiciliário de
água, situação para a qual foram alertando a Câmara ao longo de todo o processo.-------------------------------------------------------- O senhor Presidente disse que o processo está a ser tratado pelos serviços competentes que lhe
dizem que não enferma de ilegalidades que invalidem os actos administrativos nele proferidos. ---------------------------------------- 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. ----------------------------------------------------------
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------------------ Eram 17 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.------------------------------------------------------------------------------------------

