ATA N.º 19/2013
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01.OUTUBRO.2013
----------------- No dia um do mês de Outubro de dois mil e treze, 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:---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Artur Miler pediu a palavra para felicitar a Câmara e o seu executivo pelo
mandato que exerceu, que contribuiu para engrandecer o concelho, pese embora não ter tido, em alguns
aspetos importantes, a coragem de implementar ou iniciar ou forçar mesmo, algumas medidas e reformas que
poderiam ter sido feitas em tempo oportuno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Paulo Teixeira apresentou, por escrito, a seguinte declaração: ------------------------------------- “Ao longo destes cerca de dois anos e meio em que ocupei o cargo de vereador no executivo
municipal sempre norteei as minhas decisões e opções neste órgão com um único denominador comum:
acreditar que estava a dar o meu melhor contributo para o desenvolvimento de Arouca. Deixo este órgão com o
sentimento de dever cumprido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Num executivo de maioria em que o cargo de vereador da oposição é extremamente, para não
dizer completamente, limitativo nas decisões fulcrais para o concelho, sempre procurei que esta limitação não
fosse condicionante na defesa e perseverança das ideias, projectos e acções que ia apresentando ao longo do
tempo. -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saio deste cargo mais enriquecido como homem tanto no cariz politico bem como no pessoal. A
possibilidade e acima de tudo o dever para com os arouquenses de acompanhar, fiscalizar e alertar para gestão
do executivo municipal foi cumprido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ao longo destes dois anos foi-me possível também aprofundar relações pessoais com os meus
colegas do executivo bem como com técnicos da autarquia; a ambos aqui quero deixar um agradecimento pela
forma cordial, correcta como sempre nos interrelacionamos. ------------------------------------------------------------------------------------- Nem sempre partilhamos as mesmas ideias, os mesmos caminhos ou remamos no mesmo
sentido no entanto acredito que todos sem excepção queremos o melhor para o nosso concelho. -------------------
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------------------Ao novo executivo municipal quero desejar as maiores sortes e que tenham capacidade, para
nestes tempos difíceis e conturbados que atravessamos com engenho e audácia e acima de tudo muito querer,
de continuar a lutar por Arouca e pelos arouquenses.------------------------------------------------------------------------------------------------Esse foi, é e será o primeiro desígnio de todos os que ocupamos e ocupam estes lugares.” --------------------------Pelo Vereador senhor António Cruz foi presente, também por escrito, a seguinte declaração: ------------------------“Aproximando-se o fim do mandato aproveito para agradecer a todos aqueles que, direta ou
indiretamente, contribuíram para que me fosse possível participar, durante quatro anos, na nobre missão de
fazer parte da vereação da Câmara Municipal de Arouca. Foi uma experiencia enriquecedora, que me permitiu
crescer pessoalmente, aprofundar e desenvolver os meus conhecimentos sobre a gestão autárquica e ter uma
visão genérica sobre os problemas e desafios que se colocam ao nosso concelho.---------------------------------------------------------Destaco a cordialidade e elevação em que decorrem as reuniões do executivo municipal e para
qual todos contribuímos. Não posso deixar de destacar os vereadores do PSD que, apesar de terem visões
diferentes em algumas das questões analisadas, não deixaram que as diferenças se refletissem negativamente
no normal funcionamento da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A única mágoa que levo deste mandato é o brutal afastamento entre o órgão autárquico da qual
fiz parte e a esmagadora maioria dos arouquenses, em quatro anos de mandato foram escassas as solicitações
que tive para, na Câmara Municipal, apresentar as preocupações e os problemas que afligem os arouquenses.
Termino o mandato na câmara municipal mas continuarei a defender, na Assembleia Municipal e com todas as
minhas forças, os interesses da terra que há quarenta e seis anos me viu nascer e da qual muito me orgulho.”--------------------O Senhor Presidente deixou um agradecimento a todos os Vereadores que com ele colaboraram
e disse que uma quota-parte dos resultados obtidos foi conseguida por eles. Agradeceu também o trabalho feito
em prol do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------------------01. ATA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a ata número 18/2013, relativa à reunião ordinária de 17
de Setembro findo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprova-la. ------------------02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta do Vereador senhor António Cruz 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, decorrida votação nominal e por unanimidade,
sem a presença daquele membro, considerar a falta justificada.--------------------------------------------------------------------------------- 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ---------------------------------------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 185, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €4.505.275,70 (quatro milhões quinhentos e cinco mil duzentos e
setenta e cinco euros e setenta cêntimos,) correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos
valores de, respetivamente, €3.952.090,74 (três milhões novecentos e cinquenta e dois mil e noventa euros e
setenta e quatro cêntimos) e €553.184,96 (quinhentos e cinquenta e três mil cento e oitenta e quatro euros e
noventa e seis cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 18.ª ALTERAÇÃO:----------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 18.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 um reforço da
dotação global definida no valor de €18.600,00 (dezoito 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 unanimidade, aprovar o documento que
antecede. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 18.ª ALTERAÇÃO:------------------------------------------------- Foi presente a 18.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 €51.900,00 (cinquenta e
um mil e novecentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar o documento que
antecede. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06. URBANIZAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DOS TROÇOS DESCLASSIFICADOS DA EN 326/3261 - TROÇO PIMENTA/ALTO DA ESTRADA (/KM 37,300/38,625) – REVISÃO DE PREÇOS: ----------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o cálculo da revisão de preços definitiva relativa à
empreitada em epígrafe, de que resulta a importância de €636,93 (seiscentos e trinta e seis euros e noventa e
três cêntimos) a favor do município, por força da revisão de preços provisória aprovada em reunião de 4 de
Dezembro findo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela revisão de
preços.-------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------07. TURISMO/ADAPTAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LOJA DE TURISMO – TRABALHOS A
MENOS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente uma informação da DOP a dar conta que na empreitada em epígrafe se mostra
desnecessária a execução de trabalhos no valor de €6.437,53 (seis mil quatrocentos e trinta e sete euros e
cinquenta e três cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, autorizar a supressão
daqueles trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ADAPTAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LOJA
DE TURISMO – AUTO N.º 11 E FINAL: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 11 e final, referente à empreitada em
epígrafe, no valor de €6.152,24 (seis mil cento e cinquenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos).-----------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.-----------------------------09. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO/CONSTRUÇÃO
DA REDE DE SANEAMENTO DA ZONA OCIDENTAL E VALE DE AROUCA (ALAGOAS/NABAIS E
MATINHO - ROSSAS) – AUTO N.º 2:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 2, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €13.821,00 (treze mil oitocentos e vinte e um euros).-------------------------------------------------------------------------------------Aquando da apresentação deste assunto o senhor Presidente informou o executivo que nele tem
interesse um seu familiar, pelo que deve ser declarado impedido de participar na sua discussão e votação. ------------------------Declarado o impedimento, assumiu a direção 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, decorrida votação nominal e por unanimidade, sem a presença do senhor
Presidente, aprovar aquele auto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.
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ARRUAMENTOS PREVISTOS NO P. U. DE AROUCA - AREEIRO - MURÇA - RONDE, 1ª FASE – AUTO N.º
2:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 2, relativa à empreitada em epígrafe, no
valor de €6.583,60 (seis mil quinhentos e oitenta e três euros e sessenta cêntimos).-------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.-----------------------------11. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/VALORIZAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DA
MALAFAIA (VÁRZEA) – AUTO N.º 7: --------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 7, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €1.400,11 (mil e quatrocentos euros e onze cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.---------------------------- 12. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DA
PARTE RESTANTE DO VALE DE AROUCA - URRÔ – AUTO N.º 1: ------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 1, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €1.950,26 (mil novecentos e cinquenta euros e vinte e seis cêntimos).------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.---------------------------- III — OUTROS ASSUNTOS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nada a registar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV — 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 93.º, da Lei
169/99, de 18 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.-------------------------------------------------------------------------- Eram 16 horas e 30 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pelo senhor Presidente e por mim,

, Chefe da Divisão de

Administração Geral e Finanças que a redigi. -----------------------------------------------------------------------------------------

