ACTA N.º 13/2008
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 01.JULHO.2008
----------------No dia um do mês de Julho de dois mil e oito, 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. Referir que tem a percepção de que as Juntas de Freguesia estão a gastar milhares de
euros em estudos de denominação toponímica de ruas e estradas, perguntando em que ponto se
encontra a regulamentação desta matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------2. Perguntar o ponto de situação da concessão das praias fluviais do concelho;-----------------------------3. Referir que até agora nada foi feito quanto ao enquadramento e licenciamento de
esplanadas, perguntando porque é que se mantém ainda a mesma situação desordenada;---------------------------------4. Perguntar se foram licenciadas obras nos edifícios existentes junto à ponte de
Alvarenga, onde terá sido cortado um acesso ao rio; ------------------------------------------------------------------------------A estas questões o senhor Presidente respondeu que:-------------------------------------------------------------1. Já foram contactadas todas as Juntas de Freguesia dando nota de que a denominação
toponímica é da competência da Câmara, tendo sido recebidas sugestões de duas ou três freguesias,
que estão a ser coligidas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. A praia do Areinho está concessionada ao Clube de Águas Bravas desde há dois anos
a esta parte, tendo o prazo de concessão sido prorrogado automaticamente nos termos do protocolo
então celebrado e que as restantes praias fluviais não estão concessionadas a qualquer entidade, sendo
a Câmara quem garante a sua limpeza e manutenção.-----------------------------------------------------------------------------3. Existe um trabalho em curso, há já algum tempo, que não foi ainda possível concluir; ----------------4. Que vai mandar verificar a situação. ------------------------------------------------------------------------------O Vereador senhor Adriano Francisco pediu a palavra para dizer que alguma coisa de
ruim se está a passar com a relva do campo de futebol, sendo sua convicção que o facto se deve à
aplicação de adubos químicos inapropriados para relva. ----------------------------------------------------------
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--------------- A este propósito o senhor Presidente referiu que os técnicos especialistas que foram
chamados ao local lhe disserem que o facto da relva estar a morrer se deve ao desenvolvimento de um
fungo que se desenvolveu em função das condições meteorológicas favoráveis, designadamente em
termos de humidade e calor, e não devido à acção dos adubos aplicados.---------------------------------------------------- O Vereador senhor Dr. José Luís Silva pediu a palavra para:--------------------------------------------------- 1. Dizer que na sessão da Assembleia Municipal realizada ontem foi abordada a questão
da instalação em Arouca de médias superfícies e perguntou como é que está esse processo e se houve
mais alguma entidade a manifestar interesse em se instalar em Arouca; ----------------------------------------------------- 2. Referir que nunca a Câmara deliberou sobre a construção do auditório municipal,
apenas tendo apreciado o projecto e deixado o assunto para estudo. ---------------------------------------------------------- A estas questões o senhor Presidente respondeu que: ------------------------------------------------------------ 1. A Câmara já licenciou a instalação de uma média superfície comercial, cabendo agora
ao promotor concretizar ou não esse projecto e que tem conhecimento que existem outras entidades
interessadas em se instalar em Arouca; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2. De facto, a solução arquitectónica encontrada para a construção do auditório não foi
votada, mas que isso se deveu apenas às sérias reservas que foram levantadas à localização proposta.---------------- Finalmente, o Vereador senhor Belarmino Francisco referiu que um habitante de
Provizende lhe disse que terão sido danificados os contentores do ecoponto ali colocado, perguntando
se a Câmara vai responsabilizar quem provocou esse danos. ------------------------------------------------------------------- A este propósito respondeu o Vereador senhor Albino Oliveira, dizendo que a situação
resultou de um conflito entre dois moradores do lugar, tendo a GNR tomado conta da ocorrência. --------------------II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------01. ACTA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a acta número 12/2008, relativa à reunião
ordinária de 17 de Junho 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 121, do dia de ontem, que apresenta
um saldo em disponibilidades no valor global de €1.479.073,40 (um milhão quatrocentos e setenta e
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nove mil e setenta e três euros e quarenta cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respectivamente, €621.705,79 (seiscentos e vinte e um mil setecentos e
cinco euros e setenta e nove cêntimos) e €857.367,61 (oitocentos e cinquenta e sete mil trezentos e
sessenta e sete euros e sessenta e um cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 12.ª
ALTERAÇÃO:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara a 12.ª alteração às Grandes Opções do Plano para
o ano em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projectos/acções a alterar, da qual resulta a
diminuição da dotação global definida no valor de €20.100,00 (vinte mil e cem 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 14.ª ALTERAÇÃO: -----------------------Foi presente a 14.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
€87.100,00 (oitenta e sete mil e cem 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.

ENSINO

BÁSICO/CIRCUITOS

ESPECIAIS

DE

TRANSPORTES

ESCOLARES – PROGRAMAS DE CONCURSO E CADERNO DE ENCARGOS: -------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os programas de concurso e os cadernos de
encargos relativos aos circuitos especiais de transportes escolares para o ano lectivo 2008/2009. ----------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles
documentos e ordenar a abertura de concurso público para a sua adjudicação. ---------------------------------------------07. CULTURA/CENTRO JUVENIL SALESIANO DE AROUCA – SEMANA
CULTURAL – COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS: --------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 5.707, em 23 de Junho findo, do Centro
Juvenil Salesiano de Arouca, a solicitar a comparticipação da Câmara nas despesas com a sua
participação na última participação na Semana Cultural.----------------------------------------------------------

01.07.2008

--------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto
para estudo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08. CULTURA/REEDIÇÃO DO LIVRO "O VOLFRÂMIO DE AROUCA NO
CONTEXTO DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL" – FIXAÇÃO DO PREÇO: --------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores Drs. Óscar Brandão e José Luís Silva, fixar o preço de venda do livro editado
pela Câmara “O Volfrâmio de Arouca no Contexto da 2.ª Guerra Mundial – 1939-1945”, de autoria
do Dr. António Vilar, em €15,00 (quinze euros), para a venda ao público, com um desconto de 30%
para revenda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/JUNTA DE FREGUESIA DE ROSSAS CONSTRUÇÃO DA ZONA DESPORTIVA E DE LAZER – COMPARTICIPAÇÃO: -------------------------- Foi presente o ofício registado sob o número 5.413, em 12 de Junho findo, da Junta de
Freguesia de Rossas, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a construção da Zona
Desportiva e Lazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DOM, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, atribuir a comparticipação de €17.022,02 (dezassete mil e vinte e dois euros e dois
cêntimos).-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL
- AQUISIÇÃO DE BILHETES: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DAF, a dar conta da
necessidade de se adquirir 10.000 vinhetas/recibos, numerador de 1 a 10.000, com o valor nominal de
€2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos), destinados à cobrança da taxa devida pela utilização do
Complexo Desportivo Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, autorizar a aquisição
daqueles bilhetes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. DESPORTO E TEMPOS LIVRES/FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO
MUNICÍPIO DE AROUCA – TORNEIO DE FUTEBOL – UTILIZAÇÃO O COMPLEXO
DESPORTIVO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente a carta registada sob o número 4.076, em 5 de Maio findo, da Federação das
Associações do Município de Arouca, a solicitar autorização para realizar o 2.º Campeonato
Municipal de Futebol de 7, a 2.ª Taça de Arouca e 1.ª Supertaça de Arouca no relvado sintético do
Complexo Desportivo Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------
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----------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido. ------------------12. ACÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO:----------------Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de
prestações de natureza social: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo de entrada número 4.018, de Bengelina de Jesus, residente em Casal Maria,
Urrô, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a execução do projecto para a
remodelação da sua habitação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo de entrada número 5.514, em 16 de Junho findo, de Maria da Conceição Correia
da Costa, residente em Ribeira, Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nas despesas com a
aquisição de materiais para o arranjo da sua habitação.---------------------------------------------------------------------------Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de
22 de Novembro de 2005, 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. REDE DE ESGOTOS/AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA
REDE DE SANEAMENTO DO VALE DE AROUCA - SISTEMA DA PONTE DA RIBEIRA (INTERCEPTOR PRINCIPAL AO LONGO DO RIO ARDA) – INDEMNIZAÇÕES: ---------------------------Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DOM a dar conta de que
alguns dos proprietários e ou rendeiros dos terrenos atravessados pelo interceptor principal da rede de
saneamento do vale de Arouca pretendem ser indemnizados pelos prejuízos decorrentes da destruição
das culturas existentes naqueles terrenos aquando da realização dos trabalhos. ---------------------------------------------Face àquela informação, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, atribuir as seguintes indemnizações: --------------------------------------------------------------------------------De €52,50 (cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos) a Maria Alice Pinho Henrique
Teixeira; ---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De €168,00 (cento e sessenta e oito euros), a Carlos Alberto Andrade Duarte Reis; -----------------------De €123,90 (cento e vinte e três euros e noventa cêntimos), a Laurinda de Jesus Tavares;
----------------De €1.056,00 (mil e cinquenta e seis euros), a António Duarte dos Santos;----------------------------------De €75,00 (setenta e cinco euros), a Adriano Neves de Sousa; -------------------------------------------------De €264,00 (duzentos e sessenta e quatro euros), a Abílio Brandão de Melo; -------------------------------De €50,00 (cinquenta euros), a Jorge Vaz Pinto; ---------------------------------------------------
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--------------- De €52,50 (cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos), a Alberto de Pinho Sousa; -------------------- De €291,00 (duzentos e noventa e um euros), a António Brandão de Almeida; ---------------------------- De €45,00 (quarenta e cinco euros), a Maria de Lurdes Vieira Brandão de Azevedo;--------------------- De €100,00 (cem euros), a Leonel de Almeida Moreira; -------------------------------------------------------- Mais deliberou a Câmara, por igual votação e forma, adquirir e plantar quinze videiras
no terreno propriedade de Olga Maria Bastos e co-herdeiros, em substituição de igual número de
plantas destruídas aquando da realização dos trabalhos. -------------------------------------------------------------------------14. REDE DE ESGOTOS/CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE
ÁGUAS RESIDUAIS DE LAMAS E FIM DE VILA E ETAR DE LAMAS – 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 €8.922,72 (oito
mil novecentos e vinte e dois euros e setenta e dois cêntimos), bem com a supressão de outros
trabalhos considerados desnecessários no valor de €3.019,97 (três mil e dezanove euros e noventa e
sete 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. REDE DE ESGOTOS/ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, S. A. – SISTEMA
MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO GRANDE PORTO: ------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 5.732, em 23 de Junho findo, da empresa
Águas do Douro e Paiva, S. A., a remeter documentos provisórios relativos ao Sistema
Multimunicipal de Saneamento do Grande Porto.-------------------------------------------------------------------------------- A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------- O Vereador senhor Dr. Campelo de Sousa ausentou-se.---------------------------------------------------------16. CEMITÉRIOS/JUNTA DE FREGUESIA DE MOLDES – CONSTRUÇÃO DA
CAPELA MORTUÁRIA – COMPARTICIPAÇÃO:--------------------------------------------------------------------- Foi presente o ofício registado sob o número 5.551, em 17 de Junho findo, da Junta de
Freguesia de Moldes, 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
€15.000,00 (quinze mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------17.

CEMITÉRIOS/JUNTA

DE

FREGUESIA

DE

ROSSAS

–

CAPELA

MORTUÁRIA – NOVA DESIGNAÇÃO DA RUBRICA PREVISTA NAS GOP: ----------------------------------Foi presente o ofício registado sob o número 5.412, em 12 de Junho findo, da Junta de
Freguesia de Rossas, a solicitar alteração da rubrica das Grandes Opções do Plano relativa à
Construção da Capela Mortuária por forma a que fique a constar “Remodelação de Edifício para
Capela Mortuária”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, encarregar os
serviços de promover a alteração solicitada em sede de revisão das GOP. --------------------------------------------------18.

BOMBEIROS/ASSOCIAÇÃO

HUMANITÁRIA

DOS

BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DE AROUCA – SUBSÍDIO: -----------------------------------------------------------------------------Foi presente a carta registada sob o número 5.769, em 24 de Junho último, da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arouca, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer
face a despesas de funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, conceder o subsídio
de €20.000,00 (vinte mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------19. REDE VIÁRIA/CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA NA E. N. 326 – LIGAÇÃO À
URBANIZAÇÃO VILA PAVÃO – AQUISIÇÃO DE TERRENO:-----------------------------------------------------Pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:---------------------------------------------------------“O Sr. Agostinho Fernandes de Oliveira e esposa, Maria Alice Rosa Moreira, dispõem-se
a vender pelo preço de 3,50€/m² uma parcela de terreno com a área de 1.870 m², a destacar do prédio
rústico de sua propriedade sito em Belide, freguesia de Escariz e concelho de Arouca, inscrito na
matriz predial sob o n.º 803 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 691, necessária
para a execução da rotunda na E.N. 326, junto à via de ligação à Urbanização Vila Pavão. ------------------------------Nestes termos, proponho a aquisição do terreno por parte da Câmara Municipal.”-------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta
que antecede. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. REDE VIÁRIA/CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO
AGUALVA DA CIRCULAR AO CENTRO URBANO DE AROUCA (VARIANTE A
VALDASNA, 2ª FASE) – ALTERAÇÃO DO PROJECTO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO:------------------Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o número 5.261, em 6 de
Junho findo, de Pontave Construções, S. A., adjudicatária da empreitada em epígrafe, a solicitar a
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prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos e a remeter a alteração ao projecto de execução e
o novo plano de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DOM, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, aprovar a alteração do projecto de execução, o novo plano de trabalhos e prorrogar o
prazo para a conclusão dos trabalhos, a título gracioso, até 30 de Junho findo. ---------------------------------------------21. LICENCIAMENTO DE OBRAS/TONI MIGUEL TAVARES (ALBERGARIA
DA SERRA):---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo número 11/2008, de Toni Miguel Tavares, residente no lugar e
freguesia de Albergaria da Serra, acompanhado do requerimento registado sob o número 640/DU, a
solicitar informação prévia acerca da viabilidade de construir uma habitação a levar a efeito no
referido lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade, mandar informar desfavoravelmente, uma vez que:------------------------------------------------------------- A proposta não faz prova da viabilidade técnica de abastecimento de água potável e de
tratamento e eliminação de águas residuais, pelo que contraria o disposto na alínea c), n.º 2, art.º 9.º
do regulamento do PDM;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O terreno não é servido por energia eléctrica, pelo que a pretensão contraria o disposto
na alínea b), n.º 2, art.º 9.º, do referido regulamento; ----------------------------------------------------------------------------- O acesso ao terreno é efectuado por caminhos que se apresentam em toda a sua extensão
em terreno natural, com más condições de circulação, chegando mesmo a estar intransitáveis,
caminhos esses muito estreitos, com reduzida dimensão e não estão dotados de qualquer infraestrutura, designadamente pavimentação, abastecimento de água e iluminação pública; --------------------------------- A construção da habitação no local pretendido iria impor uma utilização intensiva sobre
o caminho não infra-estruturado para o efeito, constituindo comprovadamente uma sobrecarga
incomportável nos termos do disposto na alínea a), n.º 2, art.º 24.º, do Decreto-Lei número 555/99, de
16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei número 177/01, de 4 de Junho. --------------------------------22. LICENCIAMENTO DE OBRAS/ILDA MARIA DA SILVA PINTO, (AGRAS,
MANSORES): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 341/2002, de Ilda Maria da Silva Pinto,
residente em Porto Escuro, Burgo, acompanhado do requerimento registado sob o número 1.019/DU,
em 15 de Maio findo, a solicitar o licenciamento para a construção de muros a levar a efeito no lugar
de Agras, freguesia de Mansores.---------------------------------------------------------------------------------------
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----------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------23. LICENCIAMENTO DE OBRAS/RUI FILIPE DE ALMEIDA GOMES,
(TELARDA, ROSSAS): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 83/2008, de Rui Filipe de Almeida Gomes,
residente em Casinha, Santa Eulália, acompanhado do requerimento registado sob o número 885/DU,
em 22 de Abril último, a solicitar o licenciamento com vista à construção de habitação e muros, a
levar a efeito em Telarda, Rossas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------25.

LICENCIAMENTO

DE

OBRAS/MANUEL

ANTÓNIO

SOARES

DE

OLIVEIRA, (LADEIRA, MOLDES): ----------------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 88/2008, de Manuel António Soares de
Oliveira, residente na Rua das Vilas, 67, Fornos, Santa Maria da Feira, a solicitar o licenciamento
com vista à construção de habitação e muros, a levar a efeito em Ladeira, Moldes. ----------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------26. LICENCIAMENTO DE OBRAS/CARLOS FERNANDES MENDES &
FILHOS, LD.ª, (PINHEIRO, AROUCA): -----------------------------------------------------------------------------------Foi presente o processo de obras número 87/2008, de Carlos Fernandes Mendes &
Filhos, Ld.ª, com sede em Figueiredo, Burgo, acompanhado do requerimento registado sob o número
950/DU, em 5 de Maio findo, a solicitar o licenciamento para a construção de habitação geminada e
muros, a levar a efeito no lugar de Pinheiro, nesta vila. --------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deferir o pedido, nos
termos da informação da DU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------27.

DIVERSOS/ROTUNDA

CENTRAL

DE

AROUCA

–

ARRANJO

ESCULTURAL: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo senhor Presidente foi presente a seguinte proposta:---------------------------------------------------------“Dada a necessidade de se promover o arranjo escultural da rotunda central da vila de
Arouca, a exemplo do que se tem vindo a fazer em outras placas giratórias do concelho, apresenta-se,
em anexo, proposta para o efeito, cujas peças desenhadas e respectiva maqueta são já do
conhecimento informal dos senhores Vereadores. ------------------------------------------------------------------
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--------------- A imagem escultural representa a Rainha Santa Mafalda, branca e transparente, no
interior de uma pedra em lousa e visível simetricamente de ambos os lados da Av. 25 de Abril. ----------------------- A escultura assentará sobre base em granito e será, todo o arranjo da rotunda,
complementado com blocos florais.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela
proposta. --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.

DIVERSOS/ASSOCIAÇÃO

DE

DESENVOLVIMENTO

RURAL

INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA – WEB SITE
PITER – COMPARTICIPAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta registada sob o número 5.508, em 16 de Julho findo, da Associação
de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira, a solicitar a
comparticipação da Câmara nos encargos com a realização do Website da Área Piter. ----------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto
para estudo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. DIVERSOS/COMISSÕES DE VISTORIA – ALTERAÇÃO: -------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a informação da DU a dar conta da necessidade
de alteração das comissões constituídas por deliberação de 22 de Agosto de 2006 para verificar as
condições de salubridade, as condições de segurança e para a concessão de licença ou autorização de
utilização, por forma a que fiquem assim constituídas: -------------------------------------------------------------------------- Verificação das condições de salubridade ----------------------------------------------------------------------- Efectivos – Eng.ª Ana Maria de Almeida Duarte Serra e Moura, Arqt.ª Eliane Marques
Amaral e Delegado de Saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Suplentes – Eng.ª Maria da Glória Rodriguez Tavares e Substituto legal do Delegado de
Saúde. ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificação das condições de segurança-------------------------------------------------------------------------- Efectivos – Eng.ª Ana Maria de Almeida Duarte Serra e Moura, Arqt.ª Eliane Marques
Amaral e Comandante dos Bombeiros ou substituto legal. ---------------------------------------------------------------------- Suplente - Eng.ª Maria da Glória Rodriguez Tavares.------------------------------------------------------------ Concessão de licença ou autorização de utilização ------------------------------------------------------------ Efectivos – Arqtª Eliane Marques Amaral, Eng.ª Ana Maria de Almeida Duarte Serra e
Moura e Emídio Gonçalves da Conceição Tavares, Fiscal Municipal.------------------------------------------
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----------------Suplentes – Eng.ª Maria da Glória Rodriguez Tavares e Maria Isabel Mendes dos Santos,
Fiscal Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, alterar a constituição
das referidas comissões nos termos referidos. -------------------------------------------------------------------------------------30.

DIVERSOS/ÁREA

METROPOLITANA

DO

PORTO

–

PROJECTO

“AMPORTO ACESSÍVEL”:---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o e-mail remetido pela Junta Metropolitana do
Porto a divulgar o projecto do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade denominado “AMPorto
Acessível”, que conta com o empenho daquela Junta e do Provedor Metropolitano dos Cidadãos com
Deficiência, sugerindo que o Município adira àquele projecto. -----------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto
para estudo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador senhor Belarmino Francisco ausentou-se da reunião. --------------------------------------------31. DIVERSOS/DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA DOS PARQUÍMETROS:--------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, distribuir os
€26.433,69 (vinte e seis mil quatrocentos e trinta e três euros e sessenta e nove cêntimos) arrecadados
nos parquímetros no ano findo, metade pelas associações com actividade predominantemente cultural
a quem foi atribuído subsídio para o desenvolvimento de actividades no ano em curso nos termos do
respectivo regulamento, e a outra parte pelas associações que desenvolvem actividades no âmbito da
acção social, em obediência aos seguintes critérios:-------------------------------------------------------------------------------1. Associações Culturais:----------------------------------------------------------------------------------------------Na proporção directa do montante do subsídio atribuído nos termos do regulamento
respectivo, arredondado para a unidade de euro mais próxima, por defeito ou por excesso, ficando
assim distribuído: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À Associação Orfeão de Arouca – €342,00 (trezentos e quarenta e dois euros; -----------------------------Ao Grupo Cultural e Recreativo de Rossas – €428,00 (quatrocentos e vinte e oito euros);
----------------Ao Rancho Folclórico as Lavradeiras de Mosteirô – €86,00 (oitenta e seis euros); ------------------------À Casa do Povo de Alvarenga – €214,00 (duzentos e catorze euros); ----------------------------------------- À Casa da Cultura e Recreio de Alvarenga – €86,00 (oitenta e seis euros); ---------------------------------Ao Grupo Coral de Urrô – €513,00 (quinhentos e treze euros); ------------------------------------------------À Federação das Associações do Município de Arouca – €342,00 (trezentos e quarenta e
dois euros);- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------- À Real Irmandade da Rainha Santa Mafalda – €342,00 (trezentos e quarenta e dois
euros); ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- À Anima Património - Associação de Intervenção e Animação no Património –
€1.283,00 (mil duzentos e oitenta e três euros); ----------------------------------------------------------------------------------- À Associação dos Amigos de S. Miguel do Mato – €86,00 (oitenta e seis euros); ------------------------- Ao Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Fermedo e Mato – €513,00 (quinhentos e
treze euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- À Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Provisende – €171,00 (cento e setenta
e um euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ao Grupo Desportivo e Recreativo de Várzea – €128,00 (cento e vinte e oito euros); -------------------- Ao Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de Santa Maria do Monte – €428,00
(quatrocentos e vinte e oito euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------- À Associação Cultural Recreativa e Desportiva Chave e Farrapense – €257,00 (duzentos
e cinquenta e sete euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- À Associação Cultural e Recreativa os Amigos de Rossas – €86,00 (oitenta e seis euros);
--------------- Ao Centro Cultural e Desportivo de Provesende – €86,00 (oitenta e seis euros); -------------------------- À Associação Social, Cultural e Desportiva Unidos de Rossas – €513,00 (quinhentos e
treze euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- À Casa do Povo de Arouca – €428,00 (quatrocentos e vinte e oito euros); ---------------------------------- À Banda Musical de Arouca – €1.198,00 (mil cento e noventa e oito euros);------------------------------- Ao Conjunto Etnográfico de Moldes de Danças e Corais Arouquenses – €428,00
(quatrocentos e vinte e oito euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------- À Sociedade Filarmónica Santa Cruz de Alvarenga – €855,00 (oitocentos e cinquenta e
cinco euros);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ao Centro Cultural, Recreativo e Desportivo de Lourosa de Matos – €222,00 (duzentos e
vinte e dois euros);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- À Banda Musical de Figueiredo – €855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco euros); ----------------------- Ao Centro Cultural e Recreativo de Vila Viçosa – €86,00 (oitenta e seis euros); -------------------------- À Associação Cultural e Recreativa de Mansores – €1.882,00 (mil oitocentos e oitenta e
dois euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ao Centro Desportivo e Recreativo S. Pedro de Nabais – €291,00 (duzentos e noventa e
um euros); - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------Ao Centro Cultural, Recreativo e Desportivo do Burgo – €342,00 (trezentos e quarenta e
dois euros);- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao Sport Rossas e Malta – €171,00 (cento e setenta e um euros); ---------------------------------------------À Vale do Viso - Associação pelo Ambiente, Desporto e Cultura da Celadinha – €257,00
(duzentos e cinquenta e sete euros);---------------------------------------------------------------------------------------------------À Associação Académica de Arouca – €299,00 (duzentos e noventa e nove euros);-----------------------2. Associações de acção social:---------------------------------------------------------------------------------------Conceder ao Centro Social de Rossas o subsídio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos
euros) e o restante, no valor de €10.716,85 (dez mil setecentos e dezasseis euros e oitenta e cinco
cêntimos) pelas restantes associações na proporção directa do subsídio previsto nas Grandes Opções
do Plano para o ano em curso, arredondado para a unidade do euro mais próxima, por defeito ou por
excesso, ficando assim distribuídos: --------------------------------------------------------------------------------------------------Ao Núcleo de Arouca da Cruz Vermelha Portuguesa – 564,00 (quinhentos e sessenta e
quatro euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao Centro Paroquial de Promoção Social Rainha Santa Mafalda – 2.820,00 (dois mil
oitocentos e vinte euros);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Centro Paroquial de S. Salvador do Burgo – 1.692,00 (mil seiscentos e noventa e dois
euros);------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À Associação para a Integração das Crianças Inadaptadas de Arouca – 2.820,00 (dois mil
oitocentos e vinte euros);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------À Santa Casa da Misericórdia – 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte euros).-------------------------------Reentrou o Vereador senhor Belarmino Francisco.---------------------------------------------------------------32. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/VIA DE LIGAÇÃO ROSSIO
(EN224-1) CAÇUS/VIA ESTRUTURANTE, 1.ª FASE – AUTO N.º 5: ------------------------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 5, relativo à empreitada em
epígrafe, no valor de €60.945,05 (sessenta mil novecentos e quarenta e cinco euros e cinco cêntimos)----------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
---------------33. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/INFRA-ESTRUTURAS E
INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DA ZONA INDUSTRIAL DA FARRAPA, CHAVE – AUTO
N.º 6: ------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 6, relativo à empreitada em
epígrafe, no valor de €94.743,75 (noventa e quatro mil setecentos e quarenta e três euros e setenta e
cinco cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
---------------34. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/REQUALIFICAÇÃO DOS
TROÇOS DESCLASSIFICADOS DA EN 326/326-1 - TROÇO CMA/PERNOUZELA (KM
0,00/KM 1,20 DA EN 326-1) – AUTOS N.º 18 E 19: ---------------------------------------------------------------------- Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 18 e 19 nos valores de,
respectivamente, €9.374,89 (nove mil trezentos e setenta e quatro euros e oitenta e nove cêntimos) e
€6.104,07 (seis mil cento e quatro euros e sete cêntimos). ---------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles
autos. ------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/INFRA-ESTRUTURAS DA ZONA
INDUSTRIAL DA MATA (AROUCA) ARRANJO DE ESPAÇOS EXTERIORES E
ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO - TRABALHOS COMPLEMENTARES – 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 €11.499,55 (onze mil quatrocentos e noventa e nove mil e cinquenta e cinco
cêntimos).-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
---------------36. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA
PONTE SOBRE O RIO AGUALVA DA CIRCULAR AO CENTRO URBANO DE AROUCA
(VARIANTE A VALDASNA – 2.ª FASE) – AUTO N.º 7: --------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 7, relativo à empreitada em
epígrafe, no valor de €123.650,85 (cento e vinte e três mil seiscentos e cinquenta euros e oitenta e
cinco cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
---------------37. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/CIRCULAR AO CENTRO
URBANO DE AROUCA (VARIANTE A VALDASNA, 2.ª FASE) – AUTO N.º 10: ------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 10, relativo à empreitada em
epígrafe, no valor de €68.150,01 (sessenta e oito mil cento e cinquenta euros e um cêntimo. --------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
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---------------38. AUTOS DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/PARQUE DA ZONA CENTRAL
(MILÉNIO) E ESCOLA INFANTIL DE TRÂNSITO – AUTO N.º 5: -------------------------------------------------Foi presente o auto de medição de trabalhos número 5, relativo à empreitada em
epígrafe, no valor de €31.447,16 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e sete euros e dezasseis
cêntimos). -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto.
---------------III — OUTROS ASSUNTOS:----------------------------------------------------------------------------------39. ÁGUA/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA A OUTRAS LOCALIDADES - REDE
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO LUGAR DE SEQUEIROS – ROSSAS – REVISÃO DE
PREÇOS:-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os cálculos da revisão de preços referente à
empreitada em epígrafe, no valor de €1.277,85 (mil duzentos e setenta e sete euros e oitenta e cinco
cêntimos), assunto este não incluído na ordem do dia.----------------------------------------------------------------------------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 permitir o
encerramento atempado da candidatura da empreitada aos fundos comunitários. -------------------------------------------Face à informação da DOM, a Câmara deliberou, pela mesma votação e forma, aprovar
aquela revisão de preços.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------40. REDE DE ESGOTOS/ AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA
REDE DE SANEAMENTO NO VALE DE AROUCA - OLIVAL DA TULHA (VÁRZEA) –
REVISÃO DE PREÇOS:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os cálculos da revisão de preços referente à
empreitada em epígrafe, no valor de €713,98 (setecentos e treze euros e noventa e oito cêntimos),
assunto este não incluído na ordem do dia.------------------------------------------------------------------------------------------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 permitir o
encerramento atempado da candidatura da empreitada aos fundos comunitários. -------------------------------------------Face à informação da DOM, a Câmara deliberou, pela mesma votação e forma, aprovar
aquela revisão de preços.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------41. REDE DE ESGOTOS/CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE
ÁGUAS RESIDUAIS DE LAMAS E FIM DE VILA E ETAR DE LAMAS – REVISÃO DE
PREÇOS:-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------- Foram presentes à consideração da Câmara os cálculos da revisão de preços referente à
empreitada em epígrafe, no valor de €3.497,06 (três mil quatrocentos e noventa e sete euros e seis
cêntimos), assunto este não incluído na ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------- 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 permitir o
encerramento atempado da candidatura da empreitada aos fundos comunitários. ------------------------------------------ Face à informação da DOM, a Câmara deliberou, pela mesma votação e forma, aprovar
aquela revisão de preços. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV — INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: --------------------------------------------------------------------- Nada a registar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 15 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. ------------------------------------------------------

