ACTA N.º 2/2006
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 17.JANEIRO.2006
----------------Aos dezassete dias do mês de Janeiro de dois mil e seis, nesta vila de Arouca e Edifício
dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência do
seu Presidente, senhor Eng.º José Artur Tavares Neves, e com a presença dos Vereadores senhores
Dr. Ângelo Alberto Campelo de Sousa, Albino Soares Oliveira, Dr. Óscar de Pinho Brandão,
Belarmino Soares Francisco, Dr. José Luís Alves da Silva e Adriano Soares Francisco. ----------------------------------Pelas 14.30 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------O Vereador senhor Dr. Óscar Brandão pediu a palavra para: ---------------------------------------------------1. Manifestar a sua preocupação pela intenção manifestada pelo Ministério da Educação
de encerrar dezasseis escolas do primeiro ciclo no concelho e para referir que a Câmara não estará
preparada para a concretização de Centros Educativos; --------------------------------------------------------------------------2. Referir que alguns taxistas se queixaram relativamente à prática de actividade ilegal e
ao facto de alguns autos de contra-ordenação levantados no âmbito dessa matéria não terem tido o
andamento devido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À primeira questão o senhor Presidente respondeu que desconhece ainda em rigor o
número de escolas que a Administração Central pretende encerrar e que o próximo Quadro
Comunitário de Apoio irá contemplar o financiamento da instalação de Centros Educativos.----------------------------À segunda questão respondeu o Vereador senhor Dr. Campelo de Sousa, referindo que os
autos de contra-ordenação tiveram o seguimento devido e que a decisão foi tomada de acordo com a
matéria de facto apurada e com o direito aplicável.--------------------------------------------------------------------------------O Vereador senhor Dr. Óscar Brandão ausentou-se da reunião. -----------------------------------------------II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------01. ACTA:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a acta número 1/2006, relativa à reunião ordinária
de 3 de Janeiro 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:-----
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--------------- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 11, do dia de ontem, que apresenta
um saldo em disponibilidades no valor global de €911.167,41 (novecentos e onze mil cento e sessenta
e sete euros e quarenta e um cêntimos), correspondente a operações orçamentais e de tesouraria nos
valores de, respectivamente, €322.385,32 (trezentos e vinte e dois mil trezentos e oitenta e cinco euros
e trinta e dois cêntimos) e €588.782,09 (quinhentos e oitenta e oito mil setecentos e oitenta e dois
euros e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO — 1.ª
ALTERAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a 1.ª alteração às Grandes Opções do Plano para
o ano em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projectos/acções a alterar, da qual não
resulta qualquer alteração da dotação global definida, documento que se dá aqui como reproduzido e a
fazer parte integrante desta acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar o
documento que antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 1.ª ALTERAÇÃO: ----------------------- Foi presente a 1.ª alteração ao Orçamento para o ano em curso, acompanhada dos mapas
de discriminação respectivos, em que são reforçadas várias rubricas com o valor global de
€2.593.000,00 (dois milhões quinhentos e noventa e três mil euros), documento que se dá aqui como
reproduzido e a fazer parte integrante desta acta.---------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar o
documento que antecede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------06. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/FUNDOS DE MANEIO – CONTITUIÇÃO:
--------------- Pelo senhor 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. 54A/99, de 22 de Fevereiro, 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 – Eng. José Artur Tavares Neves:-------------------------------
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----------------0102/02010202 – Aquisição de bens e serviços correntes – Aquisição de Bens –
combustíveis e lubrificantes — gasóleo — €150,00 (cento e cinquenta euros); ---------------------------------------------0102/020211 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de serviços –
representação dos serviços — €250,00 (duzentos e cinquenta euros); --------------------------------------------------------b) Vereador – Albino Soares de Oliveira:---------------------------------------------------------------------03/02022502 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de serviços – Outros –
Diversos — €150,00 (cento e cinquenta euros);-----------------------------------------------------------------------------------c) Vereador – Dr. Ângelo Alberto Campelo de Sousa: -----------------------------------------------------07/02010202 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de bens –
combustíveis e lubrificantes — gasóleo — €250,00 (duzentos e cinquenta euros);-----------------------------------------07/02022502 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de serviços – Outros –
Diversos — €150,00 (cento e cinquenta euros).-----------------------------------------------------------------------------------d) Chefe da DAF – Fernando Gonçalves: ---------------------------------------------------------------------02/020118 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de bens – livros e
documentação técnica — €200,00 (duzentos euros); ------------------------------------------------------------------------------02/020108 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de bens – material de
escritório — €100,00 (cem euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------------02/02020902 – Aquisição de bens e serviços correntes – Aquisição de serviços –
comunicações – Outras — €400,00 (quatrocentos euros); ----------------------------------------------------------------------e) Responsável pela Biblioteca – Dr.ª Maria Isabel Nunes Bessa:------------------------------------------07/0201201 – Aquisição de bens e serviços correntes – aquisição de bens – material de
educação cultura e recreio – previstos nas GOP\ - €100,00 (cem euros); -----------------------------------------------------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 Dr. José Luís Silva e Adriano Francisco, aprovar aquela proposta. --------------------------------07.

EDUCAÇÃO

PRÉ-ESCOLAR/

PROJECTO/AMPLIAÇÃO/JARDIM

INFANTIL DE MANSORES – ESTABELECIMENTO ADAPTADO DE EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR E ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA CANTINA DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS
E PRÉ-ESCOLAR – TRABALHOS A MAIS E A MENOS:----------------------------------------------
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--------------- Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DOM a dar conta de que na
empreitada em epígrafe se torna necessária a execução de trabalhos a mais no valor de €1.000,00 (mil
euros) bem como a supressão de outros considerados desnecessários no valor de €50,00 (cinquenta
euros). ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, autorizar a realização dos trabalhos a mais e a supressão dos considerados
desnecessários.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08. ENSINO BÁSICO/ESCOLA E. B. 2,3 DE ESCARIZ — SUBSÍDIO: ----------------------------- Foi presente o ofício registado sob o número 12.334, em 7 de Dezembro findo, da Escola
E. B.2,3 de Escariz, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face a despesas com a realização
de visitas de estudo, inseridas nos conteúdos programáticos da disciplina de Língua Portuguesa,
consistindo no visionamento das peças teatrais “O Auto da Barca do Inferno”, “O Cavaleiro da
Dinamarca” e “Falar Verdade a Mentir”.-------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, atribuir o subsídio
de €350,00 (trezentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------------------------------09. CULTURA/ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA MUSEU MUNICIPAL —
TRABALHOS A MAIS E A MENOS:--------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DOM a dar conta da
necessidade de se realizarem na empreitada em epígrafe trabalhos a mais no valor de €35.835,09
(trinta e cinco mil oitocentos e trinta e cinco euros e nove cêntimos), bem como de serem suprimidos
outros no valor de €24.893,54 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa e três euros e cinquenta e
quatro cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria,
com os votos contra dos Vereadores senhores Belarmino Francisco, Dr. José Luís Silva e Adriano
Francisco, autorizar a realização dos trabalhos a mais e a supressão dos considerados desnecessários,
usando o senhor Presidente do voto de qualidade, nos termos do número 2, artigo 89.º, da Lei número
169/99, de 18 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/CASA DO POVO DE AROUCA –
PROTOCOLO

DE

CEDÊNCIA

DO

PAVILHÃO

GIMNODESPORTIVO

—

PRORROGAÇÃO:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 77, em 3 de Janeiro findo, da Casa do Povo
de Arouca, a solicitar a prorrogação do protocolo de cedência do seu pavilhão gimnodesportivo.--------
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----------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto
para estudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. ACÇÃO SOCIAL/ CONCESSÃO DE PRESTAÇÕES DE NATUREZA
SOCIAL: -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de apoio social: -------------------------Registo n.º 12.234, em 5 de Dezembro findo, de Maria do Céu Rosário Duarte, residente
em Cela, Moldes, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de
primeira necessidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 11.358, em 8 de Novembro último, de Jorge Manuel Castro Santos, residente
em Caçus, Escariz, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de
primeira necessidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 12.592, em 15 de Dezembro findo, de Maria da Conceição dos Anjos
Moreira, residente em Nabais, Escariz, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a
aquisição de bens de primeira necessidade. -----------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 156, em 5 de Janeiro corrente, de Arminda da Conceição Alves Moreira,
residente em Valdasna, Arouca, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a
aquisição de bens de primeira necessidade. -----------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 12.897, em 23 de Dezembro findo, de Alzira Gomes de Andrade, residente
em Baixo, Canelas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de
primeira necessidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 12.862, em 22 de Dezembro último, de Lucinda de Jesus Almeida, residente
em Adaúfe, Moldes, a solicitar a comparticipação da Câmara nas despesas com a aquisição de bens de
primeira necessidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 11.614, em 16 de Novembro findo, de Maria Margarida Vasconcelos
Barbosa, residente em Carrola, Burgo, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a
aquisição de um computador portátil para o filho que frequenta o curso de engenharia civil na
Universidade da Guarda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo n.º 12.036, em 28 de Novembro findo, de Antero da Silva, residente em Fundo
de Vila, Moldes, a solicitar o apoio da Câmara para o pagamento da água consumida no mês de
Agosto do ano findo, cujo valor anormalmente alto se ficou a dever à destruição da canalização pelo
incêndio florestal que ocorreu naquele período.---------------------------------------------------------------------
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--------------- Registo n.º 162, em 5 de Janeiro corrente, de Maria de Fátima dos Santos Ferreira,
residente em Quintela, Chave, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição
de bens de primeira necessidade e que a Câmara suporte na totalidade as despesas com os transportes
escolares da sua educanda Paula, aluna do 10.º ano da Escola Secundária. -------------------------------------------------- Registo n.º 11.860, em 22 de Novembro findo, de Albino da Silva Henriques, residente
em Forno, S. Miguel do Mato, a solicitar o apoio da Câmara para fazer face às despesas escolares dos
seus educandos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de
22 de Novembro do ano findo, tendo esta elaborado a proposta que se dá aqui como reproduzida e a
fazer parte integrante desta acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta
que antecede, com excepção do valor proposto para a senhora Maria Margarida Vasconcelos Barbosa,
que foi alterado para €250,00 (duzentos e cinquenta euros). --------------------------------------------------------------------12.

ACÇÃO

SOCIAL/ARLINDO

GOMES

DUARTE

–

ISENÇÃO

DO

PAGAMENTO DE TAXAS: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 11.611, em 16 de Novembro findo, de
Arlindo Gomes Duarte, residente em Carvalhal, Tropeço, a solicitar, nos termos do n.º 3, art.º 11.º, do
regulamento de taxas, a isenção do pagamento das taxas devidas pela emissão da licença a que se
refere o processo de obras número 389/2001. -------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DASC, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, indeferir o pedido por não estarem reunidos os pressupostos de que o regulamento de
concessão de prestações de natureza social faz depender a concessão do apoio pretendido. -----------------------------13. REDE DE ESGOTOS/AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO
BOAVISTA/BARREIROS (SANTA EULÁLIA) — ADJUDICAÇÃO: ---------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso
limitado sem publicação de anúncio para adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas do
relatório da comissão que procedeu à sua análise.--------------------------------------------------------------------------------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------Declarado o impedimento, assumiu a direcção dos trabalhos o senhor Vice-Presidente,
Vereador senhor Dr. Campelo de Sousa, nos termos do n.º 3, art.º 57.º, da Lei número 169/99, de 18
de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, sem a presença daquele
membro, decorrida votação nominal e por unanimidade, adjudicar os trabalhos à concorrente Moreira
Pinto, Ld.ª, pelo valor de €29.375,60 (vinte e nove mil trezentos e setenta e cinco euros e sessenta
cêntimos). -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. REDE DE ESGOTOS/CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO E ETAR DO
MERUJAL — ADJUDICAÇÃO:----------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso
público para adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas do relatório da comissão que
procedeu à sua análise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal
e por unanimidade, adjudicar os trabalhos à concorrente Construções Carlos Pinho, Ld.ª, pelo valor de
€152.408,10 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e oito euros e dez cêntimos), autorizar a
celebração do contrato e aprovar a minuta respectiva. ---------------------------------------------------------------------------15. CEMITÉRIOS/JUNTA DE FREGUESIA DE URRÔ – CONSTRUÇÃO DA
CAPELA MORTUÁRIA — COMPARTICIPAÇÃO: --------------------------------------------------------------------Na sequência da deliberação tomada na reunião de 20 de Setembro do ano findo, foi
novamente presente à consideração da Camara o ofício registado sob o número 8.962, no dia 2 do
mesmo mês, da Junta de Freguesia de Urrô, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos
com a construção da Capela Mortuária.----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, comparticipar com a
importância de €15.000,00 (quinze mil euros), pagável em três prestações, de acordo com o
andamento dos trabalhos, nos valores de €4.000,00 (quatro mil euros), €5.000,00 (cinco mil euros) e
€6.000,00 (seis mil euros), respectivamente.---------------------------------------------------------------------------------------16. ÁGUA/REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA À ZONA
OCIDENTAL

DO

CONCELHO

–

ADUTORA

DE

ÁGUA

EM

MANSORES

—

ADJUDICAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso
público para adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas do relatório da comissão que
procedeu à sua análise. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------- Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal
e por unanimidade, adjudicar os trabalhos à concorrente Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis,
Ld.ª, pelo valor de €81.590,75 (oitenta e um mil quinhentos e noventa euros e setenta e cinco
cêntimos), autorizar a celebração do contrato e aprovar a minuta respectiva. -----------------------------------------------17. ÁGUA/CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DA FORCADA – BURGO –
ADJUDICAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso
público para adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas do relatório da comissão que
procedeu à sua análise.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal
e por unanimidade, adjudicar os trabalhos à concorrente António Pimenta – Construções, Ld.ª, pelo
valor de €139.269,07 (cento e trinta e nove mil duzentos e sessenta e nove euros e sete cêntimos),
autorizar a celebração do contrato e aprovar a minuta respectiva. -------------------------------------------------------------18. ÁGUA/CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DA AMEIXIEIRA – SANTA
EULÁLIA – ADJUDICAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso
público para adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas do relatório da comissão que
procedeu à sua análise.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal
e por unanimidade, adjudicar os trabalhos à concorrente António Pimenta – Construções, Ld.ª, pelo
valor de €137.754,64 (cento e trinta e sete mil setecentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e
quatro cêntimos), autorizar a celebração do contrato e aprovar a minuta respectiva. --------------------------------------19. DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/INFRA-ESTRUTURAS DA ZONA
INDUSTRIAL DA MATA (AROUCA) — ACESSO POENTE — INFRA-ESTRUTUTAS E
PAVIMENTAÇÃO — ADJUDICAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso
público para adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas do relatório da comissão que
procedeu à sua análise.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal
e por unanimidade, adjudicar os trabalhos à concorrente Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis,
Ld.ª, pelo valor de €397.150,79 (trezentos e noventa e sete mil cento e cinquenta euros e setenta e
nove cêntimos), autorizar a celebração do contrato e aprovar a minuta respectiva. --------------------------
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---------------20. TURISMO/RECUPERAÇÃO DAS ALDEIAS TRADICIONAIS – MUNICÍPIO
DE AROUCA – ALDEIA DE MEITRIZ — REVISÃO DE PREÇOS: ------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 12.851, em 22 de Dezembro do ano findo, de
António Pimenta – Construções, Ld.ª, a remeter o cálculo da revisão de preços relativa à empreitada
em epígrafe, no valor de €3.207,17 (três mil duzentos e sete euros e dezassete cêntimos). -------------------------------Face à informação da DOM, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, aprovar aquela revisão de preços. ----------------------------------------------------------------------------------21. MERCADOS E FEIRAS/CONSTRUÇÃO DE RECINTO PARA FEIRAS
QUINZENAIS – REABILITAÇÃO DO ESPAÇO FEIRA PARA ESPAÇO MULTIUSOS —
TRABALHOS A MAIS E A MENOS: ---------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DOM a dar conta de que na
empreitada em epígrafe se torna necessária a execução de trabalhos a mais no valor de €19.490,93
(dezanove mil quatrocentos e noventa euros e noventa e três cêntimos), bem como a supressão de
outros no valor de €4.150,35 (quatro mil cento e cinquenta euros e trinta e cinco cêntimos). ----------------------------Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, autorizar a realização dos trabalhos a mais e a supressão dos considerados
desnecessários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.

REDE

VIÁRIA/CONCEPÇÃO

CONSTRUÇÃO

DAS

PONTES

DE

CABREIROS E VIDOEIRO — 6.ª REVISÃO DE PREÇOS (PROVIÓRIA): ---------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os cálculos da 6.ª revisão de preços
(provisória) referente à empreitada em epígrafe, no valor de €36.314,45 (trinta e seis mil trezentos e
catorze euros e quarenta e cinco cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DOM, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, aprovar aquela revisão de preços. ----------------------------------------------------------------------------------23.

ESTACIONAMENTO/CONSTRUÇÃO

ESTACIONAMENTO

(PARQUE

DE

DE

ESTACIONAMENTO

PARQUES
DA

ZONA

SUL)

DE
–

ADJUDICAÇÃO:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso
público para adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhadas do relatório da comissão que
procedeu à sua análise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal
e por unanimidade, adjudicar os trabalhos à concorrente Construções Carlos Pinho, Ld.ª, pelo valor de
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€487.454,40 (quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro euros e quarenta
cêntimos), autorizar a celebração do contrato e aprovar a minuta respectiva. -----------------------------------------------24. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ELIZABETE DE JESUS DA SILVA,
(CARVALHAL REDONDO, S. MIGUEL DO MATO):----------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 105/2005, de Elisabete Jesus da Silva, residente
em Carvalhal Redondo, S. Miguel do Mato, acompanhado do requerimento registado sob o número
873/DU, em 16 de Março findo, a solicitar o licenciamento com vista à legalização e construção de
muros no referido lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------25.

LICENCIAMENTO

DE

OBRAS/AFONSO

MANUEL

RODRIGUES

MALHEIROS BRANDÃO, (CODEÇAIS, VÁRZEA):------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 182/2005, de Afonso Manuel Rodrigues
Malheiros Brandão, residente em Pedra Má, Várzea, acompanhado do requerimento registado sob o
número 1.651/DU, em 25 de Maio findo, a solicitar o licenciamento com vista à construção de
habitação e muros, a levar a efeito no lugar de Codeçais da referida freguesia.--------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------26. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ANABELA DOS SANTOS ROCHA DA
SILVA, (CRUZES, BURGO):------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 260/05, de Anabela dos Santos Rocha da Silva,
residente em Cruzes, Burgo, acompanhado do requerimento registado sob o número 2.412/DU, em 29
de Julho findo, a solicitar o licenciamento com vista à construção de habitação, anexo e muros, a levar
a efeito no referido lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------27. DIVERSOS/CONSTRUÇÃO DE ESPLANADA NO PARQUE URBANO —
ADJUDICAÇÃO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foram presentes à consideração da Câmara as propostas concorrentes ao concurso
limitado sem publicação de anúncios para adjudicação da empreitada em epígrafe, acompanhas do
relatório da comissão que procedeu à sua análise.-------------------------------------------------------------------
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----------------Face às conclusões da referida comissão, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal
e por unanimidade, adjudicar os trabalhos à concorrente Construções Carlos Pinho, Ld.ª, pelo valor de
€30.263,29 (trinta mil duzentos e sessenta e três euros e vinte e nove cêntimos).------------------------------------------28. DIVERSOS/VÍTOR MANUEL SOARES — INDEMNIZAÇÃO: ----------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 8.485, em 17 de Agosto do ano findo, de
Vítor Manuel Soares, residente em Amilo, Santa Eulália, a solicitar o pagamento dos prejuízos
causados na sua viatura pela tampa de uma caixa de saneamento que se encontrava solta. -------------------------------Face à informação dos serviços jurídicos, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal
e por maioria, com as abstenções dos Vereadores senhores Dr. José Luís Silva e Adriano Francisco,
atribuir a indemnização de €691,73 (seiscentos e noventa e um euros e setenta e três cêntimos). ----------------------29.

DIVERSOS/CONSTRUÇÃO

DE

ABRIGOS

DE

PASSAGEIROS

—

PRORROGAÇÃO DE PRAZO:-----------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 13.072, em 29 de Dezembro findo, de
Habigranja – Construções e Obras Públicas, Ld.ª, adjudicatária da empreitada em epígrafe, a solicitar
a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos respectivos. -----------------------------------------------------------Face à informação da DOM, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, prorrogar o prazo, a título gracioso, até ao final do mês em curso. ------------------------------------------30. DIVERSOS/PAULO JORGE DA COSTA FERREIRA — INUNDAÇÃO EM S.
PEDRO – INDEMNIZAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 12.514, em 13 de Dezembro do ano findo, de
Paulo Jorge da Costa Ferreira, residente na Rua Padre António Vieira, lote 5, nesta vila, a solicitar o
ressarcimento dos prejuízos causados na sua habitação pela inundação ocorrida no dia 8 de Novembro
último.------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, fazer juntar a
petição ao processo de avaliação dos prejuízos a que se refere a deliberação tomada na reunião de 20
de Dezembro findo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONSTRUÇÃO DA REDE DE
SANEAMENTO DE ALVARENGA — AUTO N.º 77: -------------------------------------------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 77, referente à empreitada em
epígrafe, no valor de €141.074,34 (cento e quarenta e um mil setenta e quatro euros e trinta e quatro
cêntimos). -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
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---------------32. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/PAVIMENTAÇÃO DA E. M.
PORTELA/CABREIROS – PAVIMENTAÇÃO CANDO/CABREIROS — AUTO N.º 5: ----------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 5, referente à empreitada em
epígrafe, no valor de €4.139,60 (quatro mil cento e trinta e nove euros e sessenta cêntimos). --------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
---------------33. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ARRANJO URBANÍSTICO DA
ZONA ADJACENTE AO CALVÁRIO – AUTO N.º 11 E 12 E FINAL: --------------------------------------------- Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 11 e 12 e final, relativos à
empreitada em epígrafe, nos valores de, respectivamente, €1.502,89 (mil quinhentos e dois euros e
oitenta e nove cêntimos) e €3.946,27 (três mil novecentos e quarenta e seis euros e vinte e sete
cêntimos).-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles
autos. ------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO
DAS PONTES DE CABREIROS E VIDOEIRO — AUTO N.º 11: ---------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 11, referente à empreitada em
epígrafe, no valor de €205.189,53 (duzentos e cinco mil cento e oitenta e nove euros e cinquenta e três
cêntimos).-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
---------------35. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO
DA REDE DE ÁGUA À ZONA OCIDENTAL DO CONCELHO – TROÇO ENTRE OS NÓS
131 E 136 – LUGARES DO CRUZEIRO E LEIRA – ESCARIZ — AUTO N.º 5 E FINAL: --------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 5 e final, relativo à empreitada em
epígrafe, no valor de €950,00 (novecentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
---------------36. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO
PARA MUSEU MUNICIPAL – AUTO N.º 4:------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos número 4, referente à empreitada em
epígrafe, no valor de €12.037,30 (doze mil e trinta e sete euros e trinta cêntimos). ---------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
---------------37. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO
DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À ZONA OCIDENTAL DO CONCELHO – S.
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MIGUEL DO MATO, FERMEDO E ESCARIZ – TRABALHOS REALIZADOS POR
ADMINISTRAÇÃO DIRECTA – AUTO N.º 1 E FINAL: ---------------------------------------------------------------Foi presente o auto de medição único dos trabalhos executados por administração directa
na obra em epígrafe, no valor de €11.050,00 (onze mil e cinquenta euros). --------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
---------------38. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA
ZONA DESPORTIVA DE AROUCA (3.ª FASE) – ESTÁDIO MUNICIPAL – BANCADAS E
INSTALAÇÕES DE APOIO – AUTO N.º 9:--------------------------------------------------------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 9, relativo à empreitada em
epígrafe, no valor de €256.996,00 (duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e seis euros).
----------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
---------------III — OUTROS ASSUNTOS:----------------------------------------------------------------------------------39. ENSINO BÁSICO/ENCERRAMENTO DE ESCOLAS DO PRIMEIRO
CICLO: ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelos Vereadores senhores Dr. Óscar Brandão e Belarmino Francisco foi presente a
moção que se segue, de que foi alterado o último parágrafo no decurso da sua discussão, e que veio a
ser subscrita por todos os membros do executivo, assunto este não incluído na ordem do dia.---------------------------“Tendo sido tornado público a intenção do Ministério da Educação em encerrar este ano,
no concelho de Arouca, dezasseis escolas da rede do 1° Ciclo e considerando que esta medida não
tem consigo a preocupação de acautelar em conjunto de pressupostos, nomeadamente os de que:----------------------As escolas com menos de 20 alunos são exactamente aquelas que se situam nas aldeias
mais desfavorecidas económica e culturalmente, onde são baixas as taxas de escolarização das
famílias; ---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta decisão não acautela nem o interesse das crianças – sendo elevados os custos, dado
que se inicia um novo processo de (re)sociabilização - e das famílias; --------------------------------------------------------O Município de Arouca não ter possibilidades de responder cabalmente às exigências da
construção de novos centros escolares (com refeitórios, recursos pedagógicos e didácticos adequados
e de espaços de qualidade para ocupação de tempos livres) e mesmo no transporte de alunos;
----------------Que o Governo ainda não tomou as medidas adequadas, mobilizando os recursos
financeiros indispensáveis à reorganização da rede escolar no 1° CEB; ------------------------------------------------------Que não foi ouvida a comunidade educativa;-----------------------------------------------------------------------Que a Carta Educativa de Arouca ainda não está concluída; -------------------------------------
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--------------- Em função do exposto, ------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal de Arouca, reunida em 17 de Janeiro de 2006, manifesta, por
unanimidade, a sua preocupação na imediata implementação desta medida. Neste contexto, este órgão
apela ao Governo que estas alterações sejam implementadas de uma forma faseada (ao longo dos
próximos quatro anos) de modo a permitir que o município possa criar condições logísticas e infraestruturais para que o processo decorra com toda a dignidade para educandos, educadores, pais e
encarregados de educação e, acima de tudo, para as populações visadas, desde que o Ministério da
Educação garanta os meios financeiros para a implementação das intenções que agora são tornadas
públicas”. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por proposta do senhor Presidente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, reconhecer a urgência na deliberação imediata do assunto, por forma a ser acautelada
atempadamente a posição da Câmara e os interesses legítimos da população. ---------------------------------------------- Discutido o assunto, a Câmara deliberou, pela mesma votação e forma, aprovar aquela
moção.------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA:--------------------------------------------------------------------------------- Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente acta 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 18 horas e 10 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta, que, achada conforme, vai ser
assinada pelo senhor Presidente e por mim,

,

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira que a redigi. ------------------------------------------------------

