.::Câmara Municipal de Arouca::.

CÂMARA TRIPLICA VALOR RECOLHIDO NOS PARCÓMETROS NA VERBA A
ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE

Por cada euro pago nos parcómetros a Câmara irá colocar dois euros, triplicando desta maneira o valor do apoio
financeiro a conceder, este ano, pela autarquia às instituições particulares de solidariedade social do município e de proteção
civil (Bombeiros). A proposta irá ser submetida a aprovação do Executivo esta terça-feira, em reunião de Câmara.
Entre 1 de janeiro e 30 de novembro de 2018 a autarquia arrecadou, livre do IVA liquidado e pago ao Estado e dos
encargos com a manutenção dos parquímetros, cerca de 22 mil euros. Assim, da receita dos parcómetros caberá a cada
uma das entidades beneficiadas 2.200 &euro;. A este valor, somar-se-á 4.400 &euro; atribuídos pela autarquia sob a
forma de subsídio excecional como forma de comparticipação nas despesas com as atividades estatutárias.
&ldquo;Este ano, fruto das ações de sensibilização e de fiscalização, conseguimos aumentar a verba resultante dos
parquímetros. Contudo, o montante não é significativo, pelo que consciente da importância desempenhada por estas
instituições, a Câmara considerou relevante triplicar esse valor atribuindo um subsídio excecional&rdquo;, referiu a
Presidente da Câmara Municipal de Arouca, Margarida Belém.
Recorde-se que a esta verba agora entregue pela Câmara, acresce o subsídio anual que a autarquia atribui a cada uma
destas instituições. Instituições beneficiárias
- :: AICIA &ndash; Associação para a Integração de Crianças Inadaptadas de Arouca
- :: Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga
- :: Centro Paroquial de Promoção Social Rainha Santa Mafalda
- :: Centro Social Paroquial de S. Salvador do Burgo de Arouca
- :: Santa Casa da Misericórdia de Arouca
- :: Centro Social Santa Cristina de Mansores
- :: Centro Social e Cultural de Fermedo, Escariz e Mato
- :: CSCE &ndash; Centro Social de Canelas e Espiunca
- :: Centro Social de Chave
- :: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arouca
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