ATA N.º 13/2016
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 24.JUNHO.2016
----------------- Aos vinte e quatro dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, nesta vila de Arouca e Edifício
dos Paços do Concelho, reuniu extraordinariamente, em reunião de caráter público, a Câmara Municipal de
Arouca, sob a Presidência do seu Presidente, senhor José Artur Tavares Neves, e com a presença dos
Vereadores senhores Margarida Maria de Sousa Correia Belém, Alcino Marcelo da Costa Pinho, Albino Jorge
Cardoso Gonçalves, Filipa Isabel Pereira Mendes Teles de Noronha, José Luís Alves da Silva e Fernando
Noites Peres. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelas 9:00 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião. ------------------------------------------------------------ 01. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/PLANO DIRETOR MUNICIPAL – PRIMEIRA ALTERAÇÃO
– ALTERAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma proposta visando alterar a redação do art.º 6.º da
proposta de regulamento do Plano Diretor Municipal que resultou do procedimento relativo à primeira alteração
deste plano, documento aprovado por deliberação tomada na reunião de 3 de Maio findo e que irá ser
submetido à consideração da Assembleia Municipal, acompanhada da proposta do Regulamento do PDM e da
planta de condicionantes com as áreas percorridas por incêndios e com as áreas de risco alto e muito alto de
incêndio, documentos esses que se dão aqui como reproduzidos e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar os documentos que
antecedem e mandar submete-los à consideração da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------- 02. INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. -------------------------------------------------------------------------- Eram 9 horas e 45 minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pelo senhor Presidente e por mim,

, Coordenador Técnico

do Departamento de Administração Geral e Finanças que a redigi. -------------------------------------------------------------

