ATA N.º 17/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16.AGOSTO.2016
----------------- Aos dezasseis dias do mês de Agosto de dois mil e dezasseis, 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 Margarida Maria de
Sousa Correia Belém, Alcino Marcelo da Costa Pinho, Filipa Isabel Pereira Mendes Teles de Noronha e José
Luís Alves da Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelas 14.30 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião.----------------------------------------------------------- Faltaram os senhores Albino Jorge Cardoso Gonçalves e Fernando Noites Peres.-------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor José Luís Alves pediu a palavra para pedir que lhe fosse dada informação
sobre o que o recente incêndio florestal queimou no passadiço e perguntar se, na sequência da visita que o
senhor Primeiro Ministro fez ao concelho, se sabe da concessão de algum apoio financeiro ao Município e aos
arouquenses que tiveram prejuízos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em sequência o senhor Presidente disse que no que toca ao fornecimento de forragens para
alimentação dos animais da serra, o Ministério da Administração Interna assegurará, através do Fundo de
Emergência, a disponibilização de verbas ao município para suportar, no curto prazo, as despesas
correspondentes; já no que se refere aos prejuízos dos produtores florestais, não estão previstas ajudas diretas,
esperando-se que venham a ser abertos avisos para que os produtores concorram a fundos da União Europeia
para a reflorestação, cujo apoio poderá chegar a 80% do investimento. ----------------------------------------------------------------------- Nos passadiços arderam cerca de 600 metros de extensão, indo a Câmara acionar o seguro
contratado tendo em vista a sua reposição, sem prejuízo da sua reabertura parcial logo que estejam garantidas
as mínimas condições logísticas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata número 16/2016, relativa à reunião ordinária de 2
de Agosto último. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. ----------------- 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta do Vereador senhor José Luís Alves a solicitar a
justificação da sua falta à última reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------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. -----------------------------------Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
sem a presença daquele membro, considerar aquela falta justificada. --------------------------------------------------------------------------03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: -----------------------------------------------Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 153, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €4.466.610,39 (quatro milhões quatrocentos e sessenta e seis mil
seiscentos e dez euros e trinta e nove cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais,
nos valores de, respetivamente, €4.059.053,37 (quatro milhões cinquenta e nove mil e cinquenta e três euros e
trinta sete cêntimos) e €407.556,82 (quatrocentos e sete mil quinhentos e cinquenta e seis euros e oitenta e
dois cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 16.ª ALTERAÇÃO: ------------------------Foi presente à consideração da Câmara a 16.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações a alterar, da qual resulta a diminuição da
dotação global definida no valor de €3.600,00 (três mil e seiscentos euros), documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção do Vereador
senhor José Luís Alves, aprovar aquele documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 16.ª ALTERAÇÃO:--------------------------------------------------Foi presente a 16.ª alteração ao Orçamento para o ano em curso, acompanhada dos mapas de
discriminação respetivos, em que são reforçadas várias rubricas com o valor global de €17.100,00 (dezassete
mil e cem euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ----------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção do Vereador
senhor José Luís Alves, aprovar aquele documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA E DE
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a análise económico-financeira reportada a 30 de Junho
findo, elaborada pelo Revisor Oficial de Contas do Município em cumprimento do disposto na alínea d), n.º 2,
art.º 77.º da Lei número 73/2013, de 3 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- 07. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/FREGUESIA DE FERMEDO - OBRAS NO CAMPO DE
FUTEBOL DE RESUMIL – COMPARTICIPAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o ofício registado sob o número 3.689, em 26 de Julho findo, da Junta de Freguesia
de Fermedo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com as obras de requalificação do campo
de futebol de Resumil.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, atribuir a comparticipação de
€50.000,00, pagável de acordo com o desenvolvimento dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------ 08. AÇÃO SOCIAL/FAMÍLIA DE REFUGIADOS SÍRIOS – APOIO:--------------------------------------------------------- Pela Divisão de Desenvolvimento Social foi presente a seguinte informação: --------------------------------------------- “No dia 14 de julho veio para Arouca uma família de refugiados sírios, ao abrigo do Programa
Europeu de Apoio a Refugiados, sendo a junta de freguesia de Alvarenga a entidade acolhedora. ------------------------------------ Trata-se de um jovem casal, ela com 25 anos, ele com 35 anos com urna filha 2 meses. ----------------------------- O serviço de ação social em parceria com a junta de freguesia de Alvarenga, alguns particulares e
outras instituições de apoio social têm vindo a coordenar esforços no sentido de garantir todas as condições
necessárias a uma boa integração.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nesse sentido foram realizadas várias diligências para se garantir alimentação e vestuário,
situação que foi bem conseguida com os apoios já referidos, com a exceção de roupa interior e alguma roupa
para a bebé que não existe nos bancos de roupa das instituições concelhias (Patronato e AICIA). ------------------------------------ Face à situação sucintamente descrita e sem outra forma para solucionar o problema de falta
roupa, de acordo com as respetivas necessidades propõe-se adquirir roupa no valor de 140€ na loja Maria de
Fátima Gomes Brito Azevedo Rocha, por se tratar de uma situação urgente sem outro tipo de resposta.”--------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
assumir o encargo com a aquisição de roupa até ao referido valor de €140,00 (cento e quarenta euros). --------------------------- 09. LICENCIAMENTO DE OBRAS/EUFÉMIA LOPES TEIXEIRA PINTO SEABRA, (CHÃO DE
AVE, CHAVE): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o processo de obras número 17/2016, de Eufémia Lopes
Teixeira Pinto Seabra, residente na Alameda D. Domingos de Pinho Brandão, nesta vila, acompanhado do
requerimento registado sob o número 131/DAU, em 28 de Janeiro findo, a solicitar o licenciamento para a
legalização de edifício, para comércio e serviços, sito no lugar de Chão-de-Ave, freguesia de Chave. ------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido nos termos
da informação do Gabinete Via Verde. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------10. DIVERSOS/FEIRA DAS COLHEITAS - VIII CONCURSO DE VINHO VERDE DE AROUCA –
REGULAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o Regulamento do Concurso do Vinho Verde, a levar a
efeito no âmbito da próxima edição da Feira das Colheitas, documento que se dá aqui como reproduzido e a
fazer parte integrante desta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele regulamento. ------------------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 15 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. -------------------------------------------------------------

