ATA N.º 23/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02.NOVEMBRO.2016
----------------- Aos dois dias do mês de Novembro 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, desde início, 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 e Fernando Noites Peres. ------------------------------------------------------------------- No decorrer da reunião chegou o Vereador senhor José Luís Alves da Silva. --------------------------------------------- Pelas 14.30 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião.----------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Fernando Peres referiu-se ao colóquio sobre a reforma e proteção da floresta,
recentemente promovido pela Câmara, e às notícias que vieram a público sobre as medidas aprovadas em
Conselho de Ministros que visam esse mesmo propósito, e perguntou se alguma dessas medidas terão
aplicação prática no concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Em sequência o senhor Presidente respondeu que o Governo aprovou medidas que começam
por obrigar ao registo dos prédios rústicos ainda omissos, sob pena de o Estado tomar posse deles, seguindose depois a promoção de medidas de ordenamento florestal que passarão por uma gestão profissional por parte
de sociedades gestoras bem como a inclusão obrigatória nos Planos Diretores Municipais das normas
orientadoras que vierem a constar dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal a publicar até ao próximo
mês de Março.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foram presentes à consideração da Câmara as atas número 21/2016 e 22/2016, relativas às
reuniões de 18 e 30 de Outubro findo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achadas conformes, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aproválas. ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a carta do Vereador senhor Marcelo Pinho, 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, 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 207, do dia de ontem, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.066.688,02 (cinco milhões sessenta e seis mil seiscentos e
oitenta e oito euros e dois cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não orçamentais, nos valores
de, respetivamente, €4.626.208,51 (quatro milhões seiscentos e vinte e seis mil duzentos e oito euros e
cinquenta e um cêntimos) e €440.479,51 (quatrocentos e quarenta mil quatrocentos e setenta e nove euros e
cinquenta e um cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 21.ª ALTERAÇÃO: ------------------------Foi presente à consideração da Câmara a 21.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 €59.800,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos 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 Fernando Peres, aprovar aquela alteração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 21.ª ALTERAÇÃO:--------------------------------------------------Foi presente a 21.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 €244.800,00 (duzentos e
quarenta e quatro mil e oitocentos 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 Fernando Peres, aprovar o documento que antecede. -------------------------------------------------------------------------------------06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/TAXA DE PARTICIPAÇÃO NO IRS: -------------------------------------------------Por deliberação tomada na reunião de 6 de Abril findo, a Câmara deliberou fixar a taxa de
participação no IRS, a que se refere a alínea c), n.º 1, art.º 25.º, da Lei número 73/2013, de 3 de Setembro, em
5%, e submeter essa proposta à consideração da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------Na sua sessão realizada em 27 de Setembro último, a Assembleia Municipal deliberou não
aprovar aquela proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesta sequência o senhor Presidente propôs agora que a Câmara mantenha a mesma proposta e
a submeta novamente à consideração da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------
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----------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com a abstenção do Vereador
senhor Fernando Peres, voltar a propor à Assembleia Municipal que fixe em 5% a participação do município no
IRS.------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. ENSINO BÁSICO/POLO ESCOLAR DA BOAVISTA - SANTA EULÁLIA – MINUTA DO
CONTRATO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do contrato referente à empreitada do Pólo
Escolar da Boavista, Santa Eulália.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela minuta. ------------------------- 08. CULTURA/BANDA MUSICAL DE FIGUEIREDO – EDIÇÃO DE LIVRO – APOIO –
CONSELHO CONSULTIVO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 5.002, em 14 de Outubro findo, da Banda Musical de
Figueiredo, a apresentar a candidatura ao apoio da Câmara para a edição do livro “Banda Musical de
Figueiredo 275 anos de história e histórias”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, constituir o Conselho
Consultivo a que se refere o art.º 4.º do Regulamento de Apoio e de Incentivos à Atividade Editorial com a
Vereadora Margarida Belém, em representação do senhor Presidente, com o Vereador Fernando Peres e com o
senhor Ramiro Tavares da Costa Fernandes, conselho esse que deve proceder à análise e avaliação daquela
candidatura. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neste momento chegou o Vereador senhor José Luís Alves. ------------------------------------------------------------------ 09. CULTURA/ASSOCIAÇÃO DA DEFESA DO PATRIMÓNIO AROUQUENSE – EDIÇÃO DE
LIVRO – APOIO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 5.159, em 24 de Outubro último, da Associação da
Defesa do Património Arouquense, a apresentar a sua candidatura ao apoio da Câmara para edição de um livro
sobre as capelas da freguesia de Alvarenga, de autoria de António Madureira. ------------------------------------------------------------- Face ao disposto no número 3, art.º 3.º, do Regulamento de Apoio e Incentivos à Atividade
Editorial, e atendendo a que a candidatura foi apresenta para lá do prazo definido na alínea b), n.º 1, daquele
mesmo artigo, a Câmara deliberou decorrida votação nominal e por unanimidade, indeferir o pedido, sem
prejuízo da sua nova apresentação, por parte da entidade requerente, no próximo período que decorrerá de 15
de Março a 15 de Abril próximos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. CULTURA/AQUISIÇÃO DE CD ÁUDIO E LIVROS PARA OFERTA: -------------------------------------------------- Pela Divisão de Desenvolvimento Social foi presente a seguinte proposta: --------------------------------
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------------------“Foram editados diversos documentos áudio por várias associações locais, que retratam a cultura
musical arouquense. Estas obras constituem importantes registos da nossa história e identidade pelo que
devem estar acessíveis à comunidade, propondo-se a aquisição dos títulos, exemplares e preços abaixo
discriminados para oferta às bibliotecas dos dois agrupamentos de escolas bem como a outras instituições ou
particulares que nos dirijam pedidos fundamentados a solicitar a oferta de publicações locais. Propõe-se
igualmente que se compre mais exemplares do livro “A igreja e Coro do Mosteiro de Arouca” à RIRSMA, para
oferta a diversas entidades, em virtude dos exemplares anteriormente comprados já se terem esgotado. ----------Nome da Obra/Documento
CD áudio do Rancho Sta. Cruz de Alvarenga “Alvarenga de Arouca és
a Princesa”
CD áudio do Rancho Folclórico As Lavradeiras de Canelas

CD áudio do Conjunto Etnográfico de Moldes “A serra a cantar e a
dançar” - edição comemorativa 70 anos CEM
CD áudio da Banda Musical de Figueiredo comemorativo dos 275
anos
Livro “A igreja e o Coro do Mosteiro de Arouca”
Total

PVP

N.º Ex.

Total

10€

30

300€

5€

30

150€

10€

30

300€

10€

30

300€

3€

50

150€
1200€”

------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. -----------------------11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/JUNTA DE FREGUESIA DE S. MIGUEL DO MATO –
OBRAS NO CAMPO DE FUTEBOL – COMPARTICIPAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o ofício registado sob o número 3.854, em 4 de Agosto último, da Junta de Freguesia
de S. Miguel do Mato, a solicitar o reforço na comparticipação da Câmara nos encargos com as obras
realizadas no campo de futebol. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação dos serviços de Contabilidade, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal
e por unanimidade, reforçar a referida comparticipação com a importância de €8.947,18 (oito mil novecentos e
quarenta e sete euros e dezoito cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO: -------------------------
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----------------- Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 4.996, em 14 de Outubro findo, de Maria de Fátima Teixeira Ferreira, residente
em Pala, Arouca, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a instalação de um esquentador; ------------------ Registo número 4.994, em 14 de Outubro último, de António Monteiro dos Santos, residente em
Vila Coval, Rossas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 4.995, em 14 de Outubro findo, de Natividade da Silva Paiva, residente em Couto
da Cavadinha, Chave, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de
primeira necessidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 4.897, em 7 de Outubro último, de Vera Mónica Ribeiro Gonçalves, residente em
Bons Ares, Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de
primeira necessidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 3.972, em 12 de Agosto último, de Carlos Alberto Bessa Gonçalves, residente em
Celada, Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a reconstrução da sua
habitação;---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 4.929, em 11 de Outubro findo, de Inês da Conceição Ferreira dos Santos,
residente em Sampaio, Várzea, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com os transportes
escolares do seu educando Luís; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 4.928, em 11 de Outubro findo, de Maria de Lurdes Jesus, residente em Torneiro,
Rossas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com os transportes escolares do seu educando
Rui Manuel; - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 5.095, em 20 de Outubro último, de Sandra Cristina Teixeira Vaz, residente na
Rua Rainha Santa Mafalda, n.º 2.378, freguesia de Mansores, a solicitar a comparticipação da Câmara nos
encargos com os transportes escolares do seu educando Rafael. ------------------------------------------------------------------------------- Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de 2 de
Dezembro de 2014, tendo esta elaborado a proposta de comparticipação que se dá aqui como reproduzida e a
fazer parte integrante desta ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. ---------------------- 13. URBANIZAÇÃO/ARRANJO URBANÍSTICO DO ENTRONCAMENTO AO LARGO DA FEIRA
- BENEFICIAÇÃO DA ER 225, 3.ª FASE – ADJUDICAÇÃO: --------------------------------------------------------------------
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------------------Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso público para
adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas dos relatórios do júri que procedeu à sua análise. -------Face às conclusões do júri referido, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, adjudicar os trabalhos à concorrente A. Malheiros, Ld.ª, pelo valor proposto de €211.409,11
(duzentos e onze mil quatrocentos e nove euros e onze cêntimos).------------------------------------------------------------------------------14. DIVERSOS/CENTRO DE INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA DE CANELAS – APOIO: ----------------------------Foi presente a carta do Centro de Interpretação Geológica de Canelas, com sede em Canelas,
deste concelho, a dar conta de que no âmbito das comemorações do seu décimo aniversário será lançado um
filme, divulgativo e didático, sobre aquela entidade e o património geológico à sua guarda, pedindo que a
Câmara lhe ofereça o equipamento recomendado para uma perfeita exibição desse filme. -----------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto para estudo.
------------------15. DIVERSOS/AGA – ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE AROUCA – ACORDO DE PARCERIA: ----------------------Foi presente à consideração da Câmara a minuta do acordo de parceria a celebrar entre o
Município e a AGA – Associação Geoparque Arouca, tendo como objeto definir “as condições de participação
do Município de Arouca e da AGA – Associação Geoparque Arouca na execução da candidatura ‘Arouca
Geopark – Santuário da Natureza’”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto para estudo.
------------------16. DIVERSOS/SINALIZAÇÃO DIRECIONAL: -------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara uma proposta da Divisão de Planeamento e Obras
visando a colocação de sinalização direcional em vários locais do concelho, documento que se dá aqui como
reproduzida e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. -----------------------17. DIVERSOS/CELSO ANDRÉ SILVA ALMEIDA – INDEMNIZAÇÃO: ----------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 4.883, em 7 de Outubro findo, de Celso André Silva
Almeida, residente em Jugueiros, Várzea, a reclamar o ressarcimento dos prejuízos causados na sua viatura
por uma grelha deficientemente colocada na boca de uma caixa de águas pluviais existente na estrada que liga
os lugares de S. Paio e Marecos naquela freguesia, bem como da importância despendida com a obtenção do
auto da queixa que, em sequência, apresentou na Guarda Nacional Republicana. ----------------------------------------------------------Face à informação dos serviços jurídicos, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, atribuir a indemnização de €139,48 (cento e trinta e nove euros e quarenta e oito cêntimos). -------------------------18. DIVERSOS/MANUEL ANTÓNIO TAVARES MALHEIROS BRANDÃO – CONDIÇÕES DE
SEGURANÇA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Foi presente à consideração da Câmara o auto da vistoria realizada ao muro que o senhor
Manuel António Tavares Malheiros Brandão possui no lugar de Pereira, freguesia de Várzea, para verificar das
suas condições de segurança. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face às conclusões da comissão de vistorias, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e
por unanimidade, nos termos do disposto na alínea w), art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e no
n.º 2, art.º 89.º, do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, na redação em vigor, ordenar a realização
das obras constantes do referido auto e no prazo aí proposto. ----------------------------------------------------------------------------------- III — 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 16 horas e 05 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. -------------------------------------------------------------

