ATA NÚMERO 04/2015
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18.FEVEREIRO.2015
----------------- Aos dezoito dias do mês de Fevereiro de dois mil e quinze, nesta vila de Arouca e Edifício dos
Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Arouca, sob a Presidência do seu
Presidente, senhor José Artur Tavares Neves, e com a presença dos Vereadores senhores Margarida Maria de
Sousa Correia Belém, Alcino Marcelo da Costa Pinho, Albino Jorge Cardoso Gonçalves, Filipa Isabel Pereira
Mendes Teles de Noronha, José Luís Alves da Silva e Fernando Noites Peres.------------------------------------------------------------- Pelas 10:0 horas o senhor Presidente declarou aberta a reunião. ------------------------------------------------------------ I — PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------- Esteve presente a Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arouca,
recentemente empossada, para apresentação de cumprimentos ao executivo municipal. ------------------------------------------------ O Vereador senhor José Luís Silva pediu a palavra para referir que o desfile de carnaval correu
bem lamentando, no entanto, que se tenha tocado no seu decurso música brasileira com mais de trinta anos,
entendendo que deveria ter sido utilizada música portuguesa porque o nosso carnaval é português. Referiu
ainda que a Câmara deveria fornecer uma faixa a cada grupo participante para que cada um pudesse aí colocar
os seus dizeres. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Em sequência, o senhor Presidente disse registar a sugestão, que considera positiva, e que, por
força da dinâmica que o Carnaval tem atingido, será tida em consideração, bem como outras inovações que
estão a ser ponderadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II — PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. ATA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a ata número 3/2015, relativa à reunião ordinária de 3 de
Fevereiro corrente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Achada conforme, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprová-la. ----------------- 02. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a carta da Vereadora senhora Margarida Belém, a solicitar a justificação da sua falta
à última reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aquando da apresentação deste assunto, aquela senhora Vereadora informou o senhor
Presidente que, por nele ter interesse, deve ser declarada impedida de participar na sua discussão e votação. ------------------- Declarado o impedimento, a Câmara deliberou, sem a presença daquele membro, decorrida
votação nominal e por unanimidade, considerar a falta justificada. ------------------------------------------------------------------------------ 03. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ------------------------------
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------------------Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 32, do dia 16 do corrente, que apresenta um
saldo em disponibilidades no valor global de €5.949.193,78 (cinco milhões novecentos e quarenta e nove mil
cento e noventa e três euros e setenta e oito cêntimos), correspondente a operações orçamentais e não
orçamentais, nos valores de, respetivamente, €5.540.908,37 (cinco milhões quinhentos e quarenta mil
novecentos e oito euros e trinta e sete cêntimos) e €408.285,41 (quatrocentos e oito mil duzentos e oitenta e
cinco euros e quarenta e um cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------04. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/GRANDES OPÇÕES DO PLANO – 4.ª ALTERAÇÃO: -------------------------Foi presente à consideração da Câmara a 4.ª alteração às Grandes Opções do Plano para o ano
em curso, instruída com o mapa discriminativo dos projetos/ações 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 ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres, aprovar o documento que antecede. -----------------------------------------05. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ORÇAMENTO – 4.ª ALTERAÇÃO: ---------------------------------------------------Foi presente a 4.ª alteração ao Orçamento para o ano em curso, acompanhada dos mapas de
discriminação respetivos, em que são reforçadas várias rubricas com o valor global de €35.300,00 (trinta e cinco
mil e trezentos euros), documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ---------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por maioria, com as abstenções dos
Vereadores senhores José Luís Alves e Fernando Peres, aprovar aquele documento.-----------------------------------------------------06. AÇÃO SOCIAL/PRESTAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL – CONCESSÃO: ------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os seguintes pedidos de concessão de prestações
de natureza social: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 349, em 16 de Janeiro findo, de Ana Paula Brandão Correia Lopes, residente na
Alameda D. Domingos de Pinho Brandão, nesta Vila, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos
com as rendas da sua habitação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 284, em 20 de Janeiro último, de Maria Nazaré de Almeida, residente em Bouça,
Chave, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição de bens de primeira
necessidade; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registo número 531, em 6 de Fevereiro corrente, de Isabel Maria Ferreira Moreira Santos,
residente em Bons Ares, Santa Eulália, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com a aquisição
de bens de primeira necessidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------- Registo número 449, em 30 de Janeiro findo, de António Pinto Martins, residente em Pade,
Alvarenga, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com os transportes escolares dos seus
educandos António Rafael e Rui Pedro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registo número 195, em 14 de Janeiro findo, de Paula Maria Brandão Gonçalves Oliveira,
residente em Cimo de Vila, Tropeço, a solicitar a comparticipação da Câmara nos encargos com os transportes
escolares do seu educando António Manuel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os pedidos foram analisados pela comissão criada por deliberação tomada na reunião de 2 de
Dezembro de 2014, tendo esta elaborado a proposta que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte
integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a proposta que
antecede. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07. URBANIZAÇÃO/ARRANJO URBANÍSTICO DO ENTRONCAMENTO AO LARGO DA
FEIRA, 1.ª FASE - ENTRONCAMENTO DA E. R. 225 COM A ER 326-1 – ADITAMENTOS 1 E 2 DO PLANO
DE SEGURANÇA E SAÚDE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o número 533, em 6 de Fevereiro
corrente, de Manuel Francisco de Almeida, Ld.ª, adjudicatária da empreitada em epígrafe, a remeter, para
aprovação, os aditamentos n.ºs 1 e 2 ao plano de sinalização temporária, referentes à construção dos muros
MS1 e MS5, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aqueles documentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08. ÁGUA/MARIA ALBINA BASTOS CABRAL ALMEIDA – RECLAMAÇÃO: ------------------------------------------ Foi presente a carta registada sob o número 371, em 26 de Janeiro findo, de Maria Albina Bastos
Cabral Almeida, residente em Figueiredo, Burgo, a reclamar do elevado montante da faturação de água relativa
ao mês de Novembro findo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Face à informação da DAU, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
não atender à reclamação uma vez que não foram apurados indícios que levem a concluir pela culpa da
Câmara no valor reclamado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09. TURISMO/DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ATIVO EM AROUCA - CONSTRUÇÃO DE
PASSADIÇOS NO RIO PAIVA – DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO DO PLANO DE SEGURANÇA E
SAÚDE: ------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------Foi presente à consideração da Câmara o desenvolvimento específico do plano de segurança e
saúde da empreitada em epígrafe, relativamente a “PTRE03 – execução de passadiço em madeira – revisão
01” e “PTRE06 – montagem, utilização e desmontagem de andaime”. --------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele plano
específico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. TURISMO/DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ATIVO EM AROUCA - CONSTRUÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS - PONTE PEDONAL DO VAU – DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO DO PLANO DE
SEGURANÇA E SAÚDE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o desenvolvimento específico do plano de segurança e
saúde relativo à empreitada em epígrafe, relativamente a “PTRE01 – abertura de caboucos, execução de
fundações”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele plano
específico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. REDE VIÁRIA/ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ESCARIZ/CRUZEIRO DO
ROMÃO - ALTERNATIVA À EN 326 – REVISÃO DE PREÇOS: ---------------------------------------------------------------------------------Pela Divisão de Planeamento e Obras foram presentes à consideração da Câmara os cálculos da
revisão de preços definitiva referente à empreitada em epígrafe, no valor de €11.431,57 (onze mil quatrocentos
e trinta e um euros e cinquenta e sete cêntimos), a que deve ser deduzida a importância de €11.654,29 (onze
mil seiscentos e cinquenta e quatro euros e vinte e nove cêntimos) já aprovada em reuniões de 4 de Junho e 3
de Setembro de 2012.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação daquela Divisão a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por
unanimidade aprovar aquela revisão de preços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------12.
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ENTRONCAMENTOS PONTES E CAMINHOS - REQUALIFICAÇÃO DA E. M. 519 – DESVIO DE TRÂNSITO:------------------Foi presente à consideração da Câmara a carta registada sob o número 452, em 2 de Fevereiro
findo, de M. dos Santos & Companhia, S. A., adjudicatária da empreitada em epígrafe, a remeter o plano de
desvio de trânsito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face à informação da DPO, a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
aprovar aquele plano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. LICENCIAMENTO DE OBRAS/TELESGEST, LD.ª – INTERESSE PÚBLICO: ---------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o requerimento registado sob o número 604, em 10 de
Fevereiro corrente, de Telesgest, Ld.ª, com sede no lugar de Trancoso, freguesia de Alvarenga, a requerer a
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emissão de declaração de interesse público municipal, para os efeitos previstos na alínea a), n.º 4, art.º 5.º do
Decreto-Lei número 165/2014, de 5 de Novembro, relativa às edificações sitas no lugar de Mealha, freguesia de
Canelas.------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade aprovar a proposta do senhor
Presidente, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata.----------------------------------------- 14. LICENCIAMENTO DE OBRAS/MAXIMINO DE ALMEIDA FERNANDES, (PROVISENDE,
ROSSAS): --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o processo de obras número 253/99, de Maximino de Almeida Fernandes, residente
em Provizende de Cima, Rossas, acompanhado do requerimento registado sob o número 104/DAU, a solicitar o
licenciamento para a ampliação do supermercado e estabelecimento de bebidas, a levar a efeito no referido
lugar. ---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade deferir o pedido, nos termos
da informação do Gabinete Via Verde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15. DIVERSOS/INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA – RADAR
METEOROLÓGICO DE AROUCA – CEDÊNCIA: --------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a celebrar com o instituto
Português do Mar e da Atmosfera, IP, pelo qual aquela entidade cede ao município, a título precário, o direito de
utilização do piso dez do edifício construído no Pico do Gralheiro, no qual está instalado o Radar Meteorológico
de Arouca, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ----------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar o documento que
antecede. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. DIVERSOS/REGIMENTO DE ENGENHARIA NÚMERO 3 – PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo de colaboração a celebrar com o
Regimento de Engenharia número três, tendo em vista a realização por parte desta entidade de obras no
município, documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele documento.
----------------- 17. DIVERSOS/CONSTRUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE DE NEGÓCIOS DE
ESCARIZ – SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara uma informação da DPO a dar conta que na empreitada
em epígrafe se mostra conveniente a substituição de materiais, de onde resulta uma poupança para o município
no valor de €282,40 (duzentos e oitenta e dois euros e quarenta cêntimos). -------------------------------------------------
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------------------Face àquela informação a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade,
autorizar a substituição dos materiais nos termos propostos. --------------------------------------------------------------------------------------18. DIVERSOS/CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇOS DE HIGIENE,
DESINFEÇÃO E LIMPEZA DO MUSEU E BIBLIOTECA MUNICIPAIS E A DA LOJA INTERATIVA DE
TURISMO – PARECER PRÉVIO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente uma proposta da DPO, que se dá aqui como reproduzida e a fazer parte integrante
desta ata, a propor que a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 12, art.º 75.º, do Orçamento de Estado de 2015
e, por analogia, na portaria que regula a matéria para a administração central, delibere emitir parecer prévio
vinculativo favorável à contratação de serviços de higiene, desinfeção e limpeza do museu e biblioteca
municipais e da loja interativa de turismo, nos termos e condições ali previstos. -------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquela proposta. -----------------------19. DIVERSOS/AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROTOCOLO: ------------------------Foi presente à consideração da Câmara a minuta do protocolo a celebrar com a Agência para a
Modernização Administrativa, tendo como objeto “definir as regras para a instalação e funcionamento de
Espaços do Cidadão” no concelho de Arouca. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, deixar o assunto para estudo.
------------------20. DIVERSOS/CONCURSO JOVENS EMPREENDEDORES – REGULAMENTO: -------------------------------------Foi presente à consideração da Câmara o Regulamento do concurso “Jovens Empreendedores”,
documento que se dá aqui como reproduzido e a fazer parte integrante desta ata.----------------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele regulamento. ------------------21. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/ARRANJO URBANÍSTICO DO CENTRO DE
TROPEÇO – AUTOS N.º 6 E 7: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes à consideração da Câmara os autos de medição de trabalhos números 6 e 7,
relativos à empreitada em epígrafe nos valores de, respetivamente, €55.025,10 (cinquenta e cinco mil e vinte e
cinco euros e dez cêntimos) e €3.435,00 (três mil quatrocentos e trinta e cinco euros). ----------------------------------------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. --------------------------22. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/PÓLO ESCOLAR DE AROUCA – FASE 4 – AUTO
N.º 5, 6 E 7: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes os autos de medição de trabalhos números 5, 6 e 7, relativos à empreitada em
epígrafe, nos valores de, respetivamente, €1.400,00 (mil e quatrocentos euros), €55.121,77 (cinquenta e cinco
mil cento e vinte e um euros e setenta e sete cêntimos) e €2.384,00 (dois mil trezentos e oitenta e quatro euros).
------------------A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aqueles autos. ---------

18.02.2015

----------------- 23. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS/DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO ATIVO EM
AROUCA – CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS NO RIO PAIVA – AUTO N.º 9: ------------------------------------------------------------ Foi presente o auto de medição de trabalhos número 9, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €107.241,91 (cento e sete mil duzentos e quarenta e um euros e noventa e um cêntimos). ---------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ---------------------------- 24.
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EDUCACIONAL, RECREATIVO, CÍVICO E DESPORTIVO – CENTRO LOCAL DE ALVARENGA – AUTO N.º
4: --------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o auto de medição de trabalhos número 4, relativo à empreitada em epígrafe, no
valor de €12.309,14 (doze mil trezentos e nove euros e catorze cêntimos). ------------------------------------------------------------------ A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar aquele auto. ---------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. -------------------------------------------------------------------------- Eram 11 horas e 30 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pelo senhor Presidente e por mim,

, Coordenador Técnico

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

