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ATA N.º 01/2019
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02.JANEIRO.2019
------------------ Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, nesta vila de Arouca e Edifício dos Paços
do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência da sua Presidente,
senhora Margarida Maria de Sousa Correia Belém, e com a presença dos Vereadores senhores Albino Jorge
Cardoso Gonçalves, Fernando Brandão Mendes, Vítor Carlos Costa Carvalho e Sandra Maria de Brito Monteiro
de Melo. ------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- Faltaram os senhores Vereadores António Brandão Tavares e Maria Fernanda da Conceição
Oliveira. ------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------- Nada a registar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata n.º 27/2018, relativa à reunião ordinária de 18 de
dezembro do ano 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 247, do dia 28 de dezembro findo, que
apresenta um saldo em disponibilidades no valor global de €4.545.360,13 (quatro milhões quinhentos e
quarenta e cinco mil trezentos e sessenta euros e treze cêntimos), correspondente a operações orçamentais e
não orçamentais, nos valores de, respetivamente, €4.066.316,67 (quatro milhões e sessenta e seis mil trezentos
e dezasseis euros e sessenta e sete cêntimos) e €479.043,46 (quatrocentos e setenta e nove mil e quarenta e
três euros e quarenta e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/FUNDOS DE MANEIO – CONSTITUIÇÃO: ----------------------------------------- Pela senhora Presidente foi presente a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- “Considerando que a realização de certas despesas não se compadece com a demora do circuito
procedimental a que estão sujeitas, proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do ponto 2.3.4.3 do Plano
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo D. L. 54-A/99, de 22 de Fevereiro,
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autorize a constituição de fundos de maneio, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e
inadiáveis, a levar a efeito por conta de cada uma das dotações orçamentais que se seguem, no valor e sob a
responsabilidade de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Presidente da Câmara – Margarida Maria de Sousa Correia Belém: -------------------------------------------------- i. 02/020211 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de serviços – representação
dos serviços — €250,00 (duzentos e cinquenta euros);---------------------------------------------------------------------------------------------- b) Vereador - Albino Jorge Cardoso Gonçalves: ------------------------------------------------------------------------------------ i. 02/02010202 - Aquisição de bens e serviços correntes - Aquisição de Bens - combustíveis e
lubrificantes - gasóleo - €300,00 (trezentos euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------- ii. 02/02022502 - Aquisição de bens e serviços correntes - aquisição de serviços - Outros Diversos - €300,00 (trezentos euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii. 02/02012102 – Aquisição de bens e serviços – aquisição de bens – outros bens CM Serviços –
diversos - €250,00 (duzentos e cinquenta euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- iv. 02/02020302 – Aquisição de bens e serviços – aquisição de serviços – conservação de bens –
outros - €250,00 (duzentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Vereador – António Brandão Tavares:------------------------------------------------------------------------------------------- i. 02/02012102 – Aquisição de bens e serviços – aquisição de bens – outros bens CM Serviços –
diversos - €250,00 (duzentos e cinquenta euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ii. 02/02020302 – Aquisição de bens e serviços – aquisição de serviços – conservação de bens –
outros - €250,00 (duzentos e cinquenta euros); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii. 02/02010202 - Aquisição de bens e serviços correntes - Aquisição de Bens - combustíveis e
lubrificantes - gasóleo - €100,00 (cem euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- iv. 02/02022502 - Aquisição de bens e serviços correntes - aquisição de serviços - Outros Diversos - €300,00 (trezentos euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d) Diretor de Departamento – Fernando Gonçalves: --------------------------------------------------------------------------- i. 02/020118 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de bens – livros e
documentação técnica — €200,00 (duzentos euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------- ii. 02/020108 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de bens – material de
escritório — €100,00 (cem euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii. 02/020209 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de serviços – comunicações –
outras — €400,00 (quatrocentos euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------ iv. 02/02022502 – Aquisição de bens e serviços/aquisição de serviços/outros serviços/diversos –
€250,00 (duzentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) Chefe de Divisão – Maria Isabel Nunes Bessa:------------------------------------------------------------------------------- i. 02/02012001 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de bens – material de
educação cultura e recreio – previstos nas GOP – €100,00 (cem euros); ---------------------------------------------------------------------- ii. 02/02012101 – Aquisição de bens e serviços – aquisição de bens – outros bens – previstos nas
GOP – €250,00 (duzentos e cinquenta euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii. 02/020213 – Aquisição de bens e serviços – aquisição de serviços – deslocações e estadas –
outras – €300,00 (trezentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- f) Chefe da Divisão de Ambiente e Urbanismo - Norberto Augusto Rodrigues de Castro: ----------------------- i. 02/020117 - Aquisição de bens e serviços – Aquisição de bens – Ferramentas e utensílios –
€150,00 (cento e cinquenta euros);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ii. 02/020114 - Aquisição de bens e serviços – Aquisição de bens – Outro material (peças) €100,00 (cem euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ iii. 02/02012102 – Aquisição de bens e serviços – Aquisição de bens – Outros bens – Orçamento €750,00 (setecentos e cinquenta euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iv. 02/07011001 (24 245 2018/46) – Aquisição de bens de capital – Investimentos – Equipamento
de recolha de resíduos - €250,00 (duzentos e cinquenta euros); --------------------------------------------------------------------------------- v. 02/02020302 – Aquisição de bens e serviços – Aquisição de serviços – Conservação de bens –
Orçamento - €250,00 (duzentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------- Os fundos de maneio são objeto de compromisso aquando da sua efetiva constituição ou
reconstituição, nos termos previstos no artigo 10º do Decreto- Lei nº 127/2012, de 21 de junho. ---------------------------------------- Cada um destes fundos terá que ser regularizado no fim de cada mês, mediante a apresentação
dos documentos comprovativos da despesa, na forma legal, e saldado no final do ano económico.” ---------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Fernando Mendes, Vítor Carvalho e Sandra Melo, aprovar aquela proposta. ------------------------------------ 05. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE S. DOMINGOS –
VENDA DE LOTES – LISTA DEFINITIVA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a lista definitiva dos concorrentes ao concurso de
admissão para alienação dos lotes número 7 e 8 do loteamento em epígrafe, aberto pela deliberação tomada na
reunião 6 de novembro findo, elaborada nos termos dos n.ºs 4 e 6, art.º 4.º, do regulamento de venda respetivo,
assim constituída: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ata n.º 01/2019
Reunião de 02.01.2019
Pg. 4

------------------ Candidatos admitidos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Perfeito & Arrojado – Unipessoal, Ld.ª, com sede no lugar de Casinha, freguesia de Santa
Eulália, deste concelho; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Assuntoportuno – Unipessoal, Ld.ª, com sede no lugar de Valdasna, nesta vila. --------------------------------------- Candidato excluído: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Emílio Aguiar – Construções, Ld.ª, com sede no lugar da Boavista, freguesia de Santa Eulália,
também deste concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto para estudo.
------------------ 06. DIVERSOS/PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL DO VALE DE AROUCA – MINUTA DO
CONTRATO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta referente ao contrato de adjudicação da
empreitada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela minuta. -------------------------- 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 15 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pela senhora Presidente e por mim,

, Coordenador Técnico

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

